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 :  علياء إبراهيم أحمد إبراهيم عمارالكامل  االسم
 جامعة األمام عبد الرحمن بن فيصل –كلية اآلداب  – لم المعلوماتعقسم  –: أستاذ مساعد الوظيفة

 
 

 المعلومات الشخصية

 مصريةالجنسية | 

 م92/8/3281تاريخ الميالد |

 المكتبات والمعلوماتالقسم |

 aiaibrahim@iau.edu.sa/  البريد الجامعي الرسمي

 ال يوجد الهاتف الخاص بالمكتب |

 المهارات اللغوية 

 اللغة قراءة كتابة تحدث
 العربية ممتازة ممتازة ممتازة
 االنجليزية جيد جيد جيد
 )ألماني(أخرى جيد جيد جيد

 
لعلمية والشهادات )بدءا من األحدث(  المؤهالت ا

 التاريخ ديميةالشهادة األكا مكان الصدور العنوان
 13/2/9331 دكتوراه جامعة أسيوط جمهورية مصر العربية
 92/7/9332 ماجستير جامعة أسيوط جمهورية مصر العربية
 92/7/9332 ليسانس جامعة أسيوط جمهورية مصر العربية

 
 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة

أسيوط  ودورها في دعم البحث العلمي واتخاذ القرار:  محافظةب المكتبات المتخصصة ومراكز المعلومات

 دراسة ميدانية
 الدكتوراة

 الماجتسير استخدام مقاهي االنترنت في محافظة اسيوط: دراسة ميدانية
 الزمالة -

 السجل المهني )بدءا من األحدث(

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ
من بن فيصلجامعة اإلمام عبد الرح 2/33/9332  أستاذ مساعد 

كلية اآلداب –جامعة أسيوط  13/2/9331  مدرس 
كلية اآلداب –جامعة أسيوط  92/7/9332  مدرس مساعد 

كلية اآلداب –جامعة أسيوط  92/7/9332  ةمعيد 
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 المناصب اإلدارية )بدءا من األحدث(

 المنصب اإلداري المكتب  التاريخ
 ة وحدة البحث العلميرئيس (12 -3)61ممر  هــ 3223/ 2/ 92

 
 اإلنجازات العلمية

 األبحاث العلمية المنشورة 
 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(

 
جهة النشر وتاريخ 

 النشر
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

مجلة المركز العربي 

للبحوث والدراسات في 

علوم المكتبات 

 2102/ 2والمعلومات 

واصل االجتماعي اثر استخدام الطالبات لشبكات الت

 االلكترونية على التحصيل الدراسي
 0 د. علياء إبراهيم أحمد

المجلة االلكترونية 

الشاملة المتعددة 

 2102/ 5التخصصات 

 2 د. علياء إبرهيم أحمد النشر العلمي االلكتروني ومعوقاته

 lالدولية في علالمجلة 

المكتبات والمعلومات 

02 /2102 

مجتمع نمية في بناء وتعضاء هيئة التدريس أدور 
جامعة اإلمام عبد  –حالة بكلية اآلداب المعرفة: دراسة 

 الرحمن بن فيصل 
 

 د. علياء إبراهيم أحمد
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مجلة المركز العربي 

للبحوث والدراسات في 

علوم المكتبات 

 2102والمعلومات 

مدى إفادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من قواعد 
لمتاحة بجامعة اإلمام عبد الرحمن المعلومات اإللكترونية ا

قسم المكتبات  -بن فيصل: دراسة حالة كلية اآلداب 
 والمعلومات

 4 د. علياء إبرهيم أحمد

The Opcion The educational platform and the motives of 

its use: a case study on students of the 

Department of Libraries and Information at 

Imam Abdulrahman bin Faisal University 

 

 5 د. علياء إبرهيم أحمد

مدى اإلفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها عمادة  cybrarianمجلة 
شئون المكتبات : دراسة وصفية تحليلية على خريجات 

قسم المكتبات والمعلومات بكلية اآلداب جامعة األمام عبد 
 ه0441 م/ 8102الرحمن بن فيصل للعام 
 

 6 د. علياء إبرهيم أحمد

Elemenrtay of 
Eduction on line 

The impact of e-marketing on achieving 
sustainable competitive advantage among 

libraries: a case study on Ithraa Public Library in 
Dammam- KSA 

 

 7 د. علياء إبرهيم أحمد
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 األبحاث العلمية المقبولة للنشر

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المجلة تاريخ القبول
9393 The Opcion Level of psychological 

Hardiness Among 

Female Students at 

University of Al-imam 

Abdurrahman Bin Feisal 

Faculty of Arts, Under the 

Influence of Corona virus 

pandemic (covid-19) 

 3 علياء إبراهيم أحمدد. 

 
 األبحاث العلمية المقدمة لتحكيم المؤتمرات العلمية المتخصصة

 

 # نأسماء الباحثي عنوان البحث المؤتمر وتاريخ النشر
  -  

 المشاريع البحثية المنتهية
 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث تاريخ البحث
  -  

 
 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

- - 3 
  9 

  1 

 

 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية
 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ مجال المساهمة
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن  – كلية اآلداب حضور

  فيصل

 م3/3/9337هـ الموافق 1/2/3218

مستقبل البرامج األكاديمية بكلية اآلداب وفق 

 9313رؤية المملكة العربية السعودية 
3 

EDUأكاديمية  حضور للتدريب وتنمية الموارد  
افتراضيا البشرية/  

المؤتمر الدولي الثاني لمحبي اللغة العربية 
عربية والتواصل الحضاري()اللغة ال  

9 

 1 ندوة علمية الملكية وحق المؤلف جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل/ افتراضيا حضور
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 العضويات واللجان المشارك فيها

 الجودة في قسم علم المعلومات  منسقة مكتب ضمان 
 رئيسة لجنة البحث العلمي وخدمة المجتمع 

  لجنة االختبارات النهائيةعضو 
  السياسات والتقويم لجنةعضو 
  لجنة الدراسة الذاتيةرئيسة المعيار األول والثاني 
  اللجنة العلمية عضو  

لتدريس  الجامعية أنشطة ا

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
LIBR 233N - D تدريس 33 ( 9123)  3 مصادر معلومات أطفال وشباب 
)LIBR 233N - D39 تدريس 9127)  9 شبابمصادر معلومات أطفال وال 
)LIBR 233N - D31 تدريس 9233)  1 مصادر معلومات لألطفال والشباب 

)LIBR 239N - D32 تدريس 9229)  2 النظم اآللية في المكتبات ومراكز مصادر التعلم 

)LIBR 239N - D32 تدريس 9222)  2 النظم اآللية في المكتبات ومراكز مصادر التعلم 

)LIBR 239N - D32 تدريس 2912) آللية في المكتبات ومراكز مصادر التعلمالنظم ا   2 

 7 تدريب ميداني  LIBR 402 N- D05 تدريس

 8 تدريب ميداني LIBR 402 N- D06 تدريس

 2 إدارة وتنمية مصادر المعلومات LIBR 209 N- D03 تدريس

 33 إدارة وتنمية مصادر المعلومات LIBR 209 N- D05 تدريس

 33 إدارة وتنمية مصادر المعلومات LIBR 209 N- D06 تدريس

تبات والمعلومات كمدخل الي دراسات الم LIBR201 تدريس

 مطور

39 

مطور 3تنظيم معلومات LIBR202 تدريس  31 

 32 مصادر المعلومات مطور LIBR203 تدريس

 32 مقرر إدارة ماقع االنترنت LIBR408 تدريس

 32 مشروع تخرج LIBR407 تدريس

 

 رقم المقرر: شرح المقرر( -رات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرروصف مختصر لمقر
 م عنوان المقرر رقم المقرر شرح المقرر

تطبيق نظام السيمفوني والنظم الفرعية الخاصة بالفهرسة والتزويد 

 واالعارة

LIBR 402 N  النظم اآللية في المكتبات ومراكز

 مصادر التعلم
3 

ت بمصادر المعلومات الخاصة باالطفال والشباب تعريف الطالبا

وكيفية تقييم تلك المصادر والهيئات والجمعيات المنوط بها لتقديم 

 الخدمات لألطفال والشباب

LIBR401N  مصادر المعلومات أطفال

 والشباب

9 

يتناول المقرر شرح مفهوم التزويد بالمكتبات المختلفة وطرق التزويد 

 خاصة بالتزويد وأدوات االختيار المتعددة.المتبعة واالجراءات ال

LIBR209N 1 إدارة وتنمية مصادر المعلومات 

تدريب الطالبات مهنيا علي العمل بالمكتبات وتقديم خدمات مكتبية 

للمترددين عليها. والبحث واالسترجاع علي قواعد البيانات المتاحة 

 بالمكتبة

LIBR N 2 تدريب ميداني 

 لمكتبات والمعلومات كمقدمات للعلومتناول موضوعات علوم ا
LIBR201  مدخل الى دراسات المكتبات

 والمعلومات

2 
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تدريب الطالبات على اعداد بطاقات الغهارس التقليدية والتعرف على 

 أنواع الفهارس واشكالها
LIBR202  2 3تنظيم معلومات 

 تناول المقرر األنواع المختلفة لمصادر المعلومات التقليدية والغير

 تقليدية
LIBR203 7 مصادر معلومات مطور 

 8 مقرر إدارة ماقع االنترنت LIBR408 تناول األوسمة والتيجان إلنشاء مواقع االنترنت 

 2 مشروع تخرج LIBR407 تنمية البحث العلمي من خالل مشاريع يقوم بإعدادها الطالبات

 

 

 لدراسات العلياا
 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
  -  

 
 اإلرشاد األكاديمي للطالب

 # المرحلة عدد الطالب من إلى
 0 لجامعية االوليا 22 2107 2102
 2 األولىالجامعية  22 2121 2120

 3 األولىالجامعية  05 2120 2122

 

 على رسائل الماجستير والدكتوراة اإلشراف
 

الشهادة  العنوان الجهة التاريخ

 العلمية
# 

6102- 
 الرسالة ناقشت

 –جامعة أسيوط  -كلية اآلداب
 جمهورية مصر العربية

مدى اإلفادة من أبحاث المؤتمرات في إعداد الرسائل 
 الجامعية بجامعة أسيوط : دراسة لإلستشهادات المرجعية

 0 دكتوراه

 
 راف على األبحاث الجاريةاإلش

 
 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ

  ال يوجد   
  المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة المجتمع )بداءا من األحدث(

 المهمات اإلدارية
 

 # من إلى المنصب الجهة
جامعة األمام عبد  -علم المعلوماتسم ق

 الرحمن بن فيصل

مكتب ضمان الجودة في برنامج علم رئيسة 

 المعلومات

9391 9393 3 

جامعة األمام عبد  -علم المعلوماتسم ق

 الرحمن بن فيصل
المعيار األول والثاني إلعداد الدراسة رئيسة 

 اتية للبرنامجالذ

 9 9393 اآلن

جامعة األمام عبد  -علم المعلوماتسم ق

 الرحمن بن فيصل
 1 9337 9393 لجنة البحث العلميرئيسة 

 2 9333 9332 .المشاركة في أعمال الجودة بالكلية  كلية االداب-جامعة أسيوط 
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كلية االداب-ة أسيوط جامع  2 9332 9332 المشاركة في إعداد المقررات بالقسم . 

كلية االداب-جامعة أسيوط   2 9332 9332 المشاركة في وضع الئحة العمل بالقسم . 

كلية االداب-جامعة أسيوط  المشاركة في أعمال كنترول األقسام باإلضافة الى  

 الكنترول التراكمي .
9332 9332 7 

كلية االداب-سيوط جامعة أ  8 9332 9332 المشاركة في لجنة جرد معمل و مكتبة القسم . 
 

 انعضوية اللج
 

 # من إلى المنصب الجهة
 3 9332 9337 لجنة االختبارات النهائية جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل -قسم المكتبات كلية اآلداب

 9 9337 9338 لجنة تطوير سياسات التقويم ن بن فيصلجامعة اإلمام عبد الرحم -قسم المكتبات كلية اآلداب

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل - قسم المكتبات كلية اآلداب  1 9332 9337 لجنة تطوير البرامج 
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل - قسم المكتبات كلية اآلداب  2 9337 9337 لجنة الدراسة الذاتية 

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل -ب قسم المكتبات كلية اآلدا رئيسة لجنة البحث العلمي  

 وخدمة المجتمع

9393 9337 2 

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل -قسم المكتبات كلية اآلداب  عضو لجنة مراجعة تواصيف  

 الخطة القديمة

9332 9332 2 

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل -قسم المكتبات كلية اآلداب  عضو لجنة مراجعة تواصيف  

 الخطة المطورة

9332 9332 7 

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل -قسم المكتبات كلية اآلداب  عضو لجنة مراجعة تواصيف  

 الخطة الماجستير

9332 9332 8 

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن  -كلية اآلداب  علم المعلوماتقسم 

 فيصل
 2 9332 اآلنإلى  للجنة العلميةاعضو 

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن  -كلية اآلداب  لم المعلوماتعقسم 

 فيصل

 33 9393 اآلنإلى  لبحث العلميلجنة اضو ع

 ات العلميةاالستشار
 

 # من إلى الجهة وقت جزئي -وقت كامل 
- - - -  

 
 العمل التطوعي

 # من إلى نوع التطوع الجهة
مدرسة الثالثة والعشرون االبتدائية حي 

 الجلوية
إلقاء محاضرة بعنوان أهمية 

 القراءة لدى االطفال
2102 2107 0 

مدرسة الثالثة والعشرون االبتدائية حي 

 يةالجلو
نشاط عن الكتب والمكتبات 

الخاصة باالطفال في المرحلة 

 التعليمية

2102 2102 2 

مدرسة الثالثة والعشرون االبتدائية حي 

 يةالجلو

 3 2102 2121 نحيابالقراءة 

ودورها في التحصيل المكتبات  مجمع األمير جلوي مدارس 

 الدراسي

2122 2120 4 

 5 2120 2122 التدريس االبداعياستراتجيات  مجمع األمير جلويمدارس 
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لتقنية .. الخ(  الكفاءات والمهارات الشخصية )الحاسب, تقنية المعلومات, ا

 
 Office  Microsoft 0استخدام برامج 

 2 استخدام نظام السيمفوني للمكتبات
 3 نيالفهرس االلكترو  Opacاستخدام نظام  الـ 

 4 والمنهل وبعض القواعد االجنبية اجادة استخدام قواعد البيانات العربية كدار المنظومة واالسك زاد

 5 استخدام المستودع الرقمي

 front pag -notepad   6استخدام برنامج  انشاء صفحات ويب

 7 دة منها في تخزين الملفات السحابة اإللكترونية واالستفاإنشاء 

 

 آخر تحديث

 هــ 3223/ 5/ 1


