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 السرية الذاتية
                                                                                                                                                                              

                                                                                           
 د. عبدالرحيم محمد عبدالرحيم أحمدأ.: االسم

 : أستاذ الوظيفة
     جامعة سوهاج –قسم المكتبات والمعلومات بكلية اآلداب جهة العمل: 
 م7/1/1979: تاريخ الميالد
 سوهاج –ساحل طهطا  –شارع الشبان المسلمين  8: محل اإلقامة

 المؤهالت الحاصل عليها:

 .م2000ليسانس المكتبات والمعلومات بكلية اآلداب بسوهاج عام  -

سويف  جامعة بني –بكلية اآلداب والمعلومات والوثائق تمهيدي الماجستير من قسم المكتبات  -
 م   2001عام 

"الرسائل الجامعية  بعنوان  م2005والمعلومات عام الماجستير في اآلداب تخصص المكتبات  -

  .والنشر" التي أجازتها جامعة جنوب الوادي: دراسة للضبط الببليوجرافي

"تحليل نظم مراكز  بعنوان م2009الدكتوراه في اآلداب تخصص المكتبات والمعلومات عام  -
 .المعلومات الصحفية بمصر واقتراح نظام آلي متكامل"

 
 عمل بها:الوظائف التي 

 حتي 2002جامعة سوهاج خالل الفترة من  - كلية اآلداببوالمعلومات  قسم المكتبات معيد ب -
 .م2005

 2005جامعة سوهاج خالل الفترة من  -بكلية اآلداب  والمعلومات مدرس مساعد بقسم المكتبات -
 .م2009 حتي

 .م2016حتي  م2009جامعة سوهاج من عام  -كلية اآلداب والمعلومات بقسم المكتبات ب مدرس -

حتي  2016جامعة سوهاج من عام  –بكلية اآلداب  والمعلومات أستاذ مساعد بقسم المكتبات -
 .م2021

 م2021جامعة سوهاج من عام  –أستاذ بقسم المكتبات والمعلومات بكلية اآلداب  -
 

 :الوظائف اإلدارية
 

 م9/3/2021رئاسة قسم المكتبات والمعلومات بدءاً من  -
 

 واالتحادات المشترك بها:الجمعيات 

  .عضو بالجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واألرشيف -
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 عربي للمكتبات والمعلومات "اعلم".عضو باالتحاد ال -
 التي شارك فيها: والمجالس اللجان

 م2013-2012جامعة سوهاج عام  –عضو لجنة المكتبات بكلية اآلداب  -

 م2017 -2016جامعة سوهاج عام  –عضو لجنة العالقات الثقافية بكلية اآلداب  -

م 2016عضو مجلس قسم المكتبات والمعلومات بكلية اآلداب جامعة سوهاج بداية من أبريل عام  -
 حتي اآلن

 م حتي اآلن2020عضو مجلس كلية اآلداب جامعة سوهاج بداية من يناير  -
 :الدوريات التي يشارك في تحكيم مقاالتها

 جامعة دمياط –مجلة كلية اآلداب  -
 
 

 المقررات التي قام بتدريسها:

 .طرق البحث العلمي -

 .علم الوثائق -

 .األسس الحديثة للمكتبات -

 .بناء وتنمية المقتنيات -

 .المواد السمعية والبصرية في المكتبات -

 .التصنيف )مستوي تمهيدي( -

 .استخدام الحاسب اآللي في المكتبات ومراكز المعلومات -

 .إدارة المكتبات ومراكز المعلومات -

 .األطفال مواد -

 .خدمات المعلومات -

 .مصادر التراث العربي -

 .التحليل الموضوعي )مستوي تمهيدي( -

 .باللغة العربية النصوص المتخصصة -

 .المكتبات النوعية -

 .التحليل الموضوعي )مستوي متقدم( -
 الدورات التدريبية الحاصل عليها:

 قيادة الحاسب اآللي  -

- End note              

- Photo shop       

-  Front page           

- Spss  

      استخدام نظام المستقبل في المكتبات الجامعية -
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 أساليب البحث العلمي -

 الفريق البحثيإدارة  -

 أخالقيات المهنة -

 معايير الجودة -

 االتصال العلمي -

 أساليب التدريس  -

 نظم المعلومات والتوثيق -

 مكافحة الفساد اإلداري -

 والمعايير المرجعيةأسس وتطبيقات المعايير األكاديمية  -

 تصميم وتفعيل المقررات اإللكترونية -

 مشروعات البحوث التنافسية -

 الجوانب المالية والقانونية -

 TOTتدريب المدربين -

          التحول الرقميأساسيات  -
 الدورات التدريبية التي شارك فيها كمدرب:

إلدارة المكتبات  المستقبلعمل بمشروع المكتبة الرقمية بجامعة سوهاج الذي يعتمد علي نظام  -
 .الجامعية

 .سوهاج المكتبات والمعلومات بالمكتبات المدرسية بمحافظة ألخصائيالدورات التدريبية  -

 .سوهاج الدورات التدريبية ألخصائي المكتبات والمعلومات بمكتبات قصور الثقافة بمحافظة -

 .سوهاج الشباب بمحافظة الدورات التدريبية ألخصائي المكتبات والمعلومات بمكتبات مراكز -
 :األبحاث العلمية التي أعدها

. بحث منشور في  سوهاج : دراسة تطبيقية على مكتبات جامعةاإلدارة اإللكترونية للمكتبات الجامعية .1
 (.م2011) 7المعلومات، عفي علم المكتبات و مجلة بحوث 

مجلة بحوث في علم المكتبات حث منشور في ب بة المكتبيين بين آمال الماضي وطموحات المستقبلانق .2
     (.م2012) 8ع والمعلومات،

بحث منشور في مجلة  معامل أقسام المكتبات والمعلومات بجمهورية مصر العربية: دراسة ميدانية. .3
  (.م2016)46، ع21االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات، مج

دراسة تحليلية  :والمعلومات المكتباتي الدوريات المتخصصة في اإلسهام الفكري لغير المتخصصين ف .4
              م(.2014)أبريل  46مجلة الفهرست، عبحث منشور في  مقارنة.

. بحث منشور للمستقبل عة سوهاج: دراسة للواقع والتخطيطالتدريب اإللكتروني للعاملين بمكتبات جام .5
  .م(2015المجلة الدولية لعلوم  المكتبات والمعلومات، ع )أبريل  في

اإلنتاج الفكري ألعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج المسجل في قواعد البيانات الدولية: دراسة   .6
 .م(2014)46، ع23في مجلة االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات، مج منشور بحث .تحليلية

ير القومية تطبيق المعيار المقترح للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد في مصر للمعاي .7
 17مجلة بحوث في علم المكتبات والمعلومات، ع . بحث منشور فياألكاديمية لبرامج المكتبات

       (.م2016)سبتمبر 
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. بحث منشور في المجلة الدولية لعلوم الفهرس الموحد للمكتبات المدرسية المصرية: دراسة حالة .8
 (.م2016) 3، ع 4والمعلومات، مج المكتبات

المعلوماتية وإعداد المستفيدين لمجتمع المعرفة في ظل البيئة دور المكتبات الجامعية في تكوين الثقافة  .9
مجلة بحوث في علم المكتبات  . بحث منشور فيميدانية لمكتبات جامعة سوهاج  الرقمية: دراسة 

 م(.2018)سبتمبر  21والمعلومات،ع
ألجنبي: دراسة تحليلية لالستشهادات المرجعية لمقاالت إفادة الباحثين المصريين من اإلنتاج الفكري ا .10

الدوريات المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات. بحث منشور في المجلة الدولية لعلوم المكتبات 
    .( 2018مارس  –والمعلومات، عدد ) يناير 

تحليلية. بحث إسهامات الجامعات والمعاهد الخاصة في مصر في النشر العلمي العالمي: دراسة  .11
 .م(2019)يناير  51منشور في مجلة االتجاهات الحديثة للمكتبات والمعلومات، ع

األطروحات العلمية المتاحة من خالل المستودع الرقمي لألطروحات باتحاد المكتبات الجامعية  .12
 )سبتمبر25المصرية: دراسة تحليلية. بحث منشور في مجلة بحوث في علم المكتبات والمعلومات ، ع

2020). 
المقررات المساعدة لدراسة علوم المكتبات والمعلومات في مصر ودورها في إعداد وتأهيل  .13

) يوليو  2الخريجين: دراسة تحليلية، بحث منشور بالمجلة العلمية للمكتبات والوثائق والمعلومات، ع
2019). 

رية: دراسة تحليلية مستخلصات الرسائل العلمية المتاحة من خالل اتحاد المكتبات الجامعية المص .14
 2020 ديسمبر – أكتوبربحث منشور في المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات، عدد )  تقييمية.

   ). 
بحث مقبول  :دراسة تحليلية،SCOPUSالفكري المنشور عن علم البيانات في قاعدة بيانات  اإلنتاج .15

 (.2021 ) مايو 5والوثائق والمعلومات، ع ر بالمجلة العلمية للمكتباتسللنش
 المؤتمرات التي شارك فيها:

القومي   في المؤتمر بعنوان "نقابة المكتبيين بين آمال الماضي وطموحات المستقبل" شارك ببحث  .1
في الفترة  بمكتبة مصر العامة بالغردقة  رية للمكتبات والمعلومات المنعقدالخامس عشر للجمعية المص

 .في مصر: ال مباالة أو عدم إدراك"  م تحت عنوان "المكتبات والدولة2011نوفمبر  17-15من 
 بعنوان "معامل أقسام المكتبات والمعلومات بجمهورية مصر العربية: دراسة ميدانية" شارك ببحث .2

 بمكتبة مصر رية للمكتبات والمعلومات المنعقدالمؤتمر القومي السادس عشر للجمعية المص في 
 في مصر: التجمع  تحت عنوان "المكتبات والدولة م2012نوفمبر  8-6في الفترة من  سعيدببور العامة

    ".واإلعداد المهني ألخصائي المكتبات
  –كلية اآلداب  –العاشر لقسم المكتبات والوثائق والمعلومات شارك بالحضور في المؤتمر العلمي  .3

للمعلومات في المجتمع العربي المعاصر:  حول " إتاحة المعرفة وحق الوصول جامعة القاهرة 
 م.2013مايو  16و  15التحديات والتوجهات" المنعقد في القاهرة يومي 

 بعنوان)اعلم(  المؤتمر الرابع والعشرون لالتحاد العربي للمكتبات والمعلوماتشارك بالحضور في  .4
 بجامعة طيبة بالمدينةلمنعقد "مهنة ودراسات المكتبات والمعلومات: الواقع والتوجهات المستقبلية" ا

 .م2013نوفمبر  27-26في الفترة من المنورة بالمملكة العربية السعودية 
 

والتخطيط   بعنوان " التدريب اإللكتروني للعاملين بمكتبات جامعة سوهاج: دراسة للواقعببحث  شارك .5
بجامعة   المنعقد  والمعلوماتعية المصرية للمكتبات في المؤتمر القومي السابع عشر للجمللمستقبل" 

المكتبات  التحول إلي مجتمع المعرفة في  م بعنوان2014نوفمبر  27 – 25الزقازيق في الفترة من 
  .ومراكز المعلومات
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شارك ببحث في المؤتمر السابع والعشرون لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات )اعلم( بعنوان  .6
المنعقد باألقصر  فة العربي: تحديات الواقع ورهانات المستقبل""الثقافة المعلوماتية في مجتمع المعر

 م. 16/11/2016-14في الفترة 
شارك في المؤتمر الثامن والعشرون لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات )اعلم( بعنوان "شبكات   .7

-27بالقاهرة في الفترة  التواصل االجتماعي وتأثيراتها في مؤسسات المعلومات في العالم العربي"
 م.11/2017 /29

بعنوان "معاً من أجل المستقبل  والمعلوماتوالوثائق شارك في المؤتمر الحادي عشر لقسم المكتبات  .8
المنعقد بالقاهرة يومي  الجديد في مهن ودراسات المعلومات علي النطاقين العربي والعالمي" 

 م.23،24/4/2018
ون للجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واألرشيف بعنوان شارك في المؤتمر الحادي والعشر .9

-8تحت شعار آفاق المستقبل المنعقد بالقاهرة في الفترة " مرافق المعلومات في العصر الرقمي "
 م.10/7/2018

بعنوان" اإلبداع في تعليم  شارك في المؤتمر الثاني لقسم المكتبات والمعلومات جامعة اإلسكندرية .10
   .بمكتبة االسكندرية م2018 أكتوبر 4-3والذي عقد خالل الفترة  "علوم المكتبات والوثائق

 عليها الرسائل المشرف
 جستيراالم
 عبدهللا، دراسة ماجستير بعنوان "المقررات اإللكترونية بجامعة سوهاج" للباحثة وفاء محمد محمد .1

  م.2015
بعنوان "التنمية المهنية للعاملين بمكتبات المديريات بمحافظة سوهاج: دراسة تطبيقية" دراسة ماجستير  .2

  م.2015 ،للباحث محمد خميس السيد
دراسة المرجعية الرقمية بجامعة سوهاج:  دراسة ماجستير بعنوان "أنماط االستفادة من المصادر .3

  م.2016 ،ميدانية" للباحثة فاطمة محمد أحمد
دراسة ماجستير بعنوان " مصادر المعلومات اإللكترونية ودورها في تعزيز خدمات البحث العلمي:   .4

للباحثة  دراسة في االستشهادات المرجعية بالرسائل الجامعية المجازة بكلية اآلداب جامعة سوهاج"
 .م2018، نجالء فهمي حسين

ص الكاملة وتأثيرها علي الدوريات دراسة ماجستير بعنوان  "قواعد بيانات الدوريات ذات النصو .5
 . م2018، للباحثة زينب خيري محمد همام المطبوعة في جامعة سوهاج: دراسة ميدانية

دراسة ماجستير بعنوان "المراجع العامة والمتخصصة والخدمة المرجعية في مكتبات جامعة سوهاج:  .6
 ." للباحثة إسراء أحمد حسيندراسة ميدانية

"تعليم علوم المكتبات والمعلومات في جامعات جنوب صعيد مصر: دراسة دراسة ماجستير بعنوان  .7
 ." للباحثة أالء محمد أحمد عثمانميدانية

دراسة ماجستير بعنوان "بوابات الجامعات المصرية: دراسة تطبيقية علي بوابات جنوب صعيد  .8
 .م2021، للباحث أحمد طلعت باسل مصر"

األكاديمية الصادرة في جامعة سوهاج: دراسة ببليوجرافية دراسة ماجستير بعنوان " الدوريات  .9
 ." للباحثة أمل محمود أحمد مهاودببليومترية

البرامج التدريبية غير المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات ودورها  دراسة ماجستير بعنوان " .10
سة ميدانية علي مكتبات في التنمية المهنية للعاملين بالمكتبات الجامعية في ظل البيئة الرقمية: درا

 .للباحثة أيات أحمد عبداللطيف " جامعة سوهاج
بعنوان " أنماط إفادة طالب قسم المكتبات والمعلومات بجامعة سوهاج من الهواتف دراسة ماجستير  .11

     .أبوالوفا إسماعيلإسماعيل  " للباحثة زينبالذكية: دراسة ميدانية
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مشكالت التعليم عن بعد في قسم المكتبات والمعلومات بجامعة جنوب  دراسة ماجستير بعنوان " .12
 .رجاب دللباحثة سحر محم "الوادي: دراسة ميدانية 

 هالدكتورا

دراسة دكتوراه بعنوان " فهارس المكتبات الوطنية العربية المتاحة عبر اإلنترنت: دراسة تحليلية  -1
 " للباحثة مروه رشدي عبداللطيفتقييمية

دكتوراه بعنوان " تنمية االبتكار اإلداري لدي إدارة الموارد البشرية في مكتبات جامعة دراسة  -2
 م.2019، للباحثة هبة هللا سيد عبدالرحيم أسيوط: دراسة ميدانية"

دراسة دكتوراه بعنوان " النظم اآللية المتكاملة بالمكتبات العامة بمحافظة سوهاج: دراسة تخطيطية  -3
 مصدر بها" للباحثة شيماء أحمد إبراهيمواقتراح نظام مفتوح ال

كمصدر للمعلومات:  دراسة دكتوراه بعنوان " مواقع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية -4
 للباحثة نجالء فهمي حسين "دراسة تقييمية

برامج اإلعالم في الجامعات المصرية الحكومية ودورها في تنمية مهارات  بعنوان " دكتوراهدراسة  -5
 " للباحثة هبة الضويالمعلوماتي للطالب: دراسة ميدانيةالوعي 

 الرسائل التي ناقشها:
 الماجستير
"مدي إفادة هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة اإلسكندرية من النشر دراسة ماجستير بعنوان  -1

إشراف أ.د.  /عبر الشبكات االجتماعية: دراسة تحليلية" للباحثة أالء يوسف إسماعيل كردي 
 م2017، جامعة اإلسكندرية –كلية اآلداب ميساء محروس أحمد مهران 

دراسة ماجستير بعنوان "مواقع التواصل االجتماعي ودورها في تقديم خدمات المعلومات  -2
إشراف أ.د.  /بمكتبات جامعة الكويت: دراسة تحليلية" للباحث خالد محمد منيف العجمي 

 م2017، جامعة سوهاج –كلية اآلداب . ناصر أبوزيد محجوب شعبان عبدالعزيز خليفه و د
دراسة ماجستير بعنوان " مركز معلومات هيئة ميناء اإلسكندرية البحرى : دراسة حالة"  -3

كلية اآلداب إشراف أ.د. ميساء محروس أحمد مهران  /للباحثة  نورهـان ناصر عبد السميع 
 م2018جامعة اإلسكندرية ،  –

"سلوكيات البحث عن المعلومات المتصلة بقواعد البيانات بكلية  بعنواندراسة ماجستير  -4
التربية األساسية في الهيئة العامة التطبيقي للتعليم والتدريب بالكويت: دراسة تقييمية" للباحثة 

إشراف أ.د. محمد فتحي عبدالهادي و د. ناصر أبوزيد محجوب  /حنان حمد صالح السليم 
 م2018هاج، جامعة سو –كلية اآلداب 

دراسة ماجستير بعنوان "المكتبات المدرسية بمدينة البيضاء الليبية: دراسة ميدانية" للباحث  -5
إشراف أ.د.عالء عبدالستار مغاوري و د.أشرف منصور  /منصف محمود محمد عبيدهللا

 م.2018جامعة المنصورة،  -. بسيوني رداد 
شركات الطيران المتاحة علي شبكة دراسة ماجستير بعنوان "خدمات المعلومات بمواقع  - -6

 إشراف أ.د. ميساء محروس أحمد مهران /نرمين الصاويللباحثة  اإلنترنت: دراسة تقويمية"
 م2018جامعة اإلسكندرية ، -.

ماجستير بعنوان "الدوريات العلمية للجامعات العربية بقواعد بيانات االستشهادات دراسة  -7
د. آمال إشراف  /لباحث أحمد محمد علي عبدالمختارالمرجعية العالمية: دراسة تحليلية" ل

 م.2019جامعة المنيا،  –.  عبدالمجيد
الشبكات االجتماعية كمصدر للمعلومات لطالب جامعة الفيوم:  دراسة ماجستير بعنوان " -8

إشراف د.رحاب عبدالهادي السويفي و  /إمام " للباحث فتحي محمد عبدالحليمدراسة ميدانية
 م2019جامعة الفيوم،  -. شمنديد.سحر عبدالمولي 
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ألسماء المؤلفين المصريين: دراسة تحليلية   دراسة ماجستير بعنوان " الضبط االستنادي -9
" للباحثة/ شيماء عبدالحميد / إشراف أ.د. حامد  مع التخطيط إلنشاء ملف استنادي لهم

 م2020جامعة سوهاج،  – 0الشافعي، أ.د.محمد فتحي عبدالهادي، د. ناصر أبوزيد 
في مواقع األرشيفات الوطنية: دراسة تحليلية  2.0دراسة ماجستير بعنوان " تطبيقات الويب  -10

جامعة  –" للباحث / محمد صالح محمد علي / إشراف أ.د. أمجد عبدالهادي الجوهري. 
 م.2020المنيا، 

 دراسة ماجستير بعنوان " االحتياجات المعلوماتية لرجال الدين المسلمين بمحافظة قنا: -11
دراسة ميدانية " للباحثة / زينب رمضان أحمد أحمد ناجي / إشراف أ.د. ميساء محروس 

 م.2021جامعة جنوب الوادي،  –حمد مهران، د. دعاء كمال البري . أ
دور الجمعيات المهنية في مجال المكتبات والمعلومات في تنمية  دراسة ماجستير بعنوان " -12

ابتسام عبدالاله السيد/ إشراف أ.د. أماني جمال مجاهد،  /" للباحثة مهارات الثقافة المعلوماتية
 م2021د.إيمان أحمد حماد، 

 
 الدكتوراه

دراسة دكتوراه بعنوان " تطبيقات إدارة المعرفة في المكتبات األكاديمية: دراسة مقارنة بين  -1
الجوهري  الجامعات الحكومية والخاصة" للباحثة يارا أحمد أبوالمجد/ إشراف أ.د.أمجد عبدالهادي 

 م2017جامعة المنيا،  –كلية اآلداب 
دراسة دكتوراه بعنوان "جودة البرامج التعليمية بأقسام المكتبات والمعلومات في الجامعات المصرية  -2

في ضوء معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد: دراسة تحليلية" للباحثة هبه مدحت 
 م2018جامعة اإلسكندرية ، -وس أحمد مهران.المنباوي/ إشراف أ.د. ميساء محر

دراسة دكتوراه بعنوان " دور المكتبات العامة في محافظة سوهاج في مواجهة التحول الرقمي  -3
ومالءمة احتياجات المستفيدين منها : دراسة تحليلية "  للباحث/ أحمد محمد عبدالعال صبره /إشراف 

 م2019جامعة األزهر،  –د محفوظ. أ.د. رؤوف عبدالحفيظ هالل و د.عبدالمحسن محم
بعنوان " متطلبات تفعيل التعليم عن بعد في تخصص المكتبات والمعلومات بإقليم  دكتوراهدراسة  -4

مرسى مطروح(: دراسة تقييمية للواقع مع التخطيط للمستقبل  -دمنهور -)اإلسكندرية اإلسكندرية
جامعة  –"للباحثة/ هدير عبدالمنعم علي الدرديري/ إشراف أ.د. ميساء محروس أحمد مهران . 

 م. 2020اإلسكندرية ، 
هواتف الذكية: أنماط إفادة األطفال باإلسكندرية من األجهزة اللوحية والدراسة دكتوراة بعنوان "  -5

جامعة  –/ إشراف أ.د. غادة عبدالمنعم موسي .  شيماء السيد عبدالحفيظ" للباحة / دراسة ميدانية
 .م2021اإلسكندرية، 

 


