Curriculum Vitae
Dr.Emad Abdel Aziz Ibrahim Gab-Allah.MLIS.PHD.
Archive and Library Consultant | Researcher |academic program coordinator
Over 17 years of experance in Library and Information field.”acaddemic and professional and industry”

Personal Information :
Nationality
Date of Birth
Address
Telephone
E-mail

Egyptian
14th April 1976
Community College-UOS-UAE
+ 971509805140
eibrahim@sharjah.ac.ae
Emad_76@hotmail.com

Objective:
Challenging position in a Positive and Enthusiastic work environment that supports
Creativity and Innovation, whereby my technical and personal skills along with my
Work Experience and my Academic Knowledge can be applied and developed.
Education:
PhD in Library and Information Science (PhD)
Thesis title: “Knowledge Management in the Arab Electronic Environment: An
Analytical Study “
Grade: . “First Honor Rank” in addition to a Recommendation for the University to
publish the Study and Exchange it with other universities."
Cairo University- Beni-sueif university, Egypt.
2013
Master in Library and Information Science (MLIS)
Thesis title: “Computerization of National Libraries Catalogues: a comparative
analytical study between Egypt, Saudi Arabia and the USA”
Grade: Excellent with “Highest Honor Rank” in addition to a Recommendation for the
University to publish the Study and Exchange it with other universities."
Cairo University , Egypt
2004
Preliminary year for the degree of (MLIS).
Grade: Excellent
Cairo University, Egypt
1999-2000
Bachelor of Arts
Document and Library and Information Science Department
Tanta University, Egypt

Grade: Excellent
1994-1997
Career History, Academic Experience:
september 2013 –
Community College- Sharjah University,UAE
(www.sharjah.ac.ae.ae )
Assistant prof. & Coordinator of Sharjah Institute For Archiving and Documentation.

febroury 2007 –
Community College- Sharjah University,UAE

(www.sharjah.ac.ae.ae )
Lecturer& Coordinator of library and information system program.
September 2004 – January 2007
Faculty of Social Sciences-6th October University,Egypt.
(www.o6.edu.eg )
Senior Lecturer& Coordinator of library and information program.
Augest 2001 –2004
Faculty of Social Sciences-6th October University,Egypt.
(www.o6.edu.eg )
Teaching assestant in the library and information program
Career History, Professional and Industrial Experience:
September 2003 – 2007
islam on line web,egypt-Qatar
(www.islamonline.net )
Information Specialist, Editor in the Academic Site, and Training Unit Supervisor
October 2002 – 2003
islam on line web,egypt-Qatar
(www.islamonline.net )
Supervisor of the English Electronic Archive
October 2002 – 2003
islam on line web,egypt-Qatar
(www.islamonline.net )
Supervisor of the Arabic Electronic Archive
October 2000 – 2002
The Arab League .main building. Egypt
(www.arableagueonline.net )
Manager of Statistic Library-Economics Department

October 1999 – 2000
Ministry of education,egypt.
https://www.moe.gov.ae/

(www.moe.gov.eg )
Library and Information Specialist
Researches and Publications:
1. Gaballa, Emad. The Interactive Learning and the digital courses: strategic approach for
enabling the smart school. The international Conference of digitization of the school courses
in the Islamic world– ISESCO & Omani National Commission for Education, Culture and
Science- muscat-2016.( external expert)
2. Gaballa, Emad. ICT and the learning process Elements . The international Conference of
digitization of the school courses in the Islamic world– ISESCO & Omani National
Commission for Education, Culture and Science- muscat-2016. .( external expert)
3. Gaballa, Emad. Digital divided in the Arab world. The international Conference of digital
divided in the gulf aria – ISESCO & Omani National Commission for Education, Culture and
Science- muscat-2015 .( external expert)
4. Gaballa, Emad. The Modern trends in cataloging: from Afram model tell the social
catalogs. The Frist forum of Sharjah libraries– university of Sharjah.sharjah.20175. Gaballa, Emad. National qualification frame work in UAE and its implication on
programs accreditation. 20 Annual Conference of the Special Libraries Association ( SLA)
– Arabian Gulf Branch- doha-2014.
6. Gaballa, Emad. The Arabic language literature: A Bibliometric study with developing
semantic database, 1st Sharjah International Conference on the Language of the Holy Quran
and New Developments of the Times and Humanity, Sharjah university,2014.
7. Gaballa, Emad. Are we reading community?, The community college magazine, No 3,2014.
8. Gaballa, Emad. Knowledge Management in the Arab Electronic Environment An
Analytical Study on Islamonline Network- Beni-sueif university- Faculty of Arts- Libraries
& documents department-2013.
9. Gaballa, Emad. School librarian and the virtual ,technical and knowledge challenges,
Conference 24 of the Arab Federation for Libraries and Information (AFLI) - Al Madina Al
Monawara – 2013.
10. Gaballa, Emad. How many books you have read? The community college magazine, No
2,2013.
11. Gaballa, Emad. Digital right management (DRM) A case Study on UOS libraries -19
conference of Egyptian Library Association- Cairo April 2012.
12. Gaballa, Emad. Knowledge Management and Learning organizations, Conference 23 of
the Arab Federation for Libraries and Information(AFLI)- doha-2012.
13. Gaballa, Emad. Towards a Disciplined Digitization of the Arabic Academic ContentCase Study of Biblio Islam net Website- paper presented To the Sixteenth Annual
Conference of the Special Libraries Association ( SLA) – Arabian Gulf Branch , entitled
“Virtual Knowledge in Information institutions: Trends and Problems – Abu Dhabi ,2010.
14. Gaballa, Emad. Learning organizations: Learning organizations and our need to Islamic
perspective. Paper presented To the International Conference for the Administrative
Development ,entitled: Towards a Distinguished performance in the Public Sector – Riyadh –
Institute of Public Administration (IPA) ,2009.
15. Gaballa, Emad. Teaching library and information sciences in the UAE between reality
and expectations: University of Sharjah experience – paper presented in the Twentieth

Conference of the Arab Federation for Libraries and Information(AFLI), entitled “Toward a
New Generation of Information Systems and Specialists: Future vision – Casablanca (2009).
16. Gaballa, Emad. Knowledge Management in the Arab Electronic Environment – Concepts
– Bases – Applications – paper presented To the Thirteenth Annual Conference of the Special
Libraries Association (SLA)– Arabian Gulf Branch -Bahrain ,2007.
17. Gaballa, Emad. Information Sector in Islam Online Web – Reality and Needs –
International Symposium on Arabian Gulf labor Market – Information Science department –
University of Um Al Kora ,KSA, 2007.
18. Gaballa, Emad. Libraries and Information major and its role in guiding scientific
research , paper presented To the Tenth Annual Conference Of the Egyptian Society for
Libraries and Information– Al Jiza ,2006.
19. Gaballa, Emad. Digital Library Magazine: Cybermatric Study. Cybrarian magazine,2006.
available at www.journal.cybrarians.org/.
20. Gaballa, Emad. Computerization of National Libraries Catalogues, comparative &
analytical study between Egypt, Saudi Arabia and the USA-Thesis,cairo university.2004.
21. Gaballa, Emad. Alexandria Library and the Concept of National Library-Conference
Paper, 9 Annual Conference Of the
Egyptian Society for Libraries and
Information,cairo.2003.
22. Gaballa, Emad. Computerization in the National library Catalogues-Thirty Five years
between Identification and Obstacles- technical report. Egyptian national library,2003.
23. Gaballa, Emad. National Policies of Information in Egypt between Past Century and
Coming Century, technical report. Egyptian national library,2001.
24. Gaballa, Emad. Indexing and Abstracting in Arabic literature of Libraries and
Information Science -Research Paper, 7 Annual Conference Of the Egyptian Society for
Libraries and Information,cairo.1999
25. Gaballa, Emad. Abstracts and Abstracting in Egypt-Literature review, technical report
submitted to the Cairo university in partial fulfillment of the requirement of the Preliminary
year for the degree of MLIS,1999.

Teaching Experience
Februoary 2007 –
Library and information System programe
Community College- Sharjah University,UAE
(www.sharjah.ac.ae.ae )
Courses:
Introduction to library and information science, Applications of computers in libraries, Data
bases in libraries, Marketing of information, Introduction to the Internet, Computer skills,
Public and academic libraries, Designing static web pages, Library information systems,
Classification principles, Advanced scientific classification, Information services,
Information Marketing, Introduction to the Internet, Computer skills, General and academic
libraries, Designing static web pages, Classification principles, Introduction To Library &
Info. Science, Information Organization, Bibliographic Description 1, Bibliographic
Description 2, Library Information Systems, Academic & Public Libraries, Information
Storage & Retrieval Systems, Collection, Development for Libraries , Information services,
Selected Topics in Library & Information Sciences
Augest 2001 –Febroury2007
library and information program

Faculty of Social Science-6th October University,Egypt.
(www.o6.edu.eg )
Courses:
Specialized References, Data-bases in Libraries, Information Retrieval Systems, Library
Information Systems, Indexing and Abstracting, Computers in Libraries, Descriptive
Cataloging, Bibliographic Description, Specialized Texts in library science
Membership of Syndicates, Committees, and Scientific Associations







Egyptian Association for Libraries, Information and Archives- Egypt.
Arab Federation for Libraries and Information- Tunisia.
Teacher’s Syndicate- Egypt.
Egyptian Association for Research in Libraries, Documents and Information
Systems.
Special Libraries Association ( SLA) – Arabian Gulf Branch.
Arab Federation for Copyrights and intellectual property .

Administrative Experience: Membership of scientific and academic committees:
Februoary 2007 –
Community College- Sharjah University,UAE
(www.sharjah.ac.ae.ae )
 Community college council member,206-2017.
 Coordinator of Sharjah institute for archiving and documentation,2013 Academic coordinator of the Academic Electronic Archiving program, 2012 Academic coordinator of the professional Electronic Archiving program, 2012 Coordinator of libraries and information system program,2007 Community College magazine editor, 2011 The Editor of the CC section in the University Catalog,2013-2014.
 Chair of the conference and publication committee ,2009-2010-2011.
 Examination Center director, 2008-2009-2010-2011-2012.
 Member of the training committee and the middle region coordinator, 2008 Coordinator of marketing and training committee (IT Department),2010-2011.
 Chair of enrolment committee (IT Department),2011-2012-2013.
 Member of strategic plan and academic accreditation committee, 2008 Chair of resources purchase committee, 2008-2009-2010-2011-2012-2013.
 Member of libraries automation systems appraisal and evaluation,2011-2012.
 Member of training committee (UOS),2008-2009-2012.
 Text books Committee Coordinator(CC),2009-2010-2011-2012-2013.
 Operator of technical communication- library sector (management) (UOS),20082009-2010-2011.
 The academic advisor of the Knowledge of community student club,2012-2013.
 Representative of information and libraries systems specialization (Accreditation)
2008-2009-2013.
 Chair of the Book purchase committee (UOS),2009-2010-2012.








Member of training and development committee and editor of the cc handbook.
2008-2009-2012-2013.
Coordinator of the libraries committee (CC),2008-2009-2010-2011-2012-2013.
More than 7 lectures in the LIS field for the Department of Culture and InformationSharjah-UAE.
The Institute of Studies and Research for archiving, Documentation and Heritage
between Identification and Obstacles- community college in a cooperation with
SCDR, Sharjah government 2014.
The electronic archiving for documents and records. Center for Continuing
Education & PD, University of Sharjah,2014.
General supervisor of the section of Information and libraries systems pavilion in
the Second IT Annual Exhibition.

Professional and academic Training:














Electronic exams course.
TPL training,2013.
Managing web site using Content Management System (CMS).
Design course contents for web site using Course Genie.
Measuring outcomes for college courses.
Managing academic operations through the use of Blackboard system at the
University of Sharjah web site.
Introduction to Expert Systems.
The accreditation process,2013.
Advanced training in Course Genie – 2009.
Technology tools for teaching training – 2009.
E-learning training (Blackboard to manage the learning content – 2007.
Training in Banner manipulation – 2008.
Press and electronic editorial training - Islam on line web 2006.

Prizes and awards:


First award of excellence (Community college) in the field of internal community
service 2007, 2009.

Editorial experience





Reading, computing and the Internet: conflict or complement arty (University forum)
University of Sharjah – Scientific paper.
Article entitled “Mothers competing with children for graduation seats” Al Bayan
Newspaper – 28/5/2008.
Editing and reviewing 30 Critical reviews of scientific theses in the ‘Rank of honors’
page in Islam on line.
Reviewing and proof-reading more than 5000 abstracts in the electronic library site.



Supervising the preparation of more than seventy five thousand bibliographical
materials for theses, books, articles, periodicals and conference materials to post
them on Islam on-line web site.
Supervising the editing and publications of the thirteenth scientific conference for the
Egyptian information and libraries.



Personal Statement
Teaching:

I am interested in teaching all the advanced LIS and Archiving and documentation
Courses specially for the diploma and undergraduate level. These courses include (
knowledge management - content management systems – integrated library systemsrecord management systems- electronic archiving-information society- electronic
and digital immigration- Data mining )
Research

I am interested in discovering the current issues and the new trends in the LIS and
Archiving and documentation Field as well as its applications for the knowledge and
information Society.
References:


Prof. Dr. Mohamed Fathy Abdel-Hady
Professor of Libraries and Information
Faculty of Arts-Cairo university- Egypt.
Phone: (002) 01000514669



Prof. Dr. Mohammed M. Aman
Dean Emeritus & Professor
University of Wisconsin-Milwaukee - USA
School of Information Studies
Phone: (001) 414-229-3315
Fax: (001) 414-229-3314
E-mail: aman@uwm.edu

Documented References


Furnished upon request

سيرة ذاتية
أوال :البيانات الشخصية
االسم
الجنسية
تاريخ الميالد
العنوان الدائم
رقم الهاتف
البريد اإللكتروني

د .عماد عبد العزيز إبراهيم جاب هللا
مصري
 14إبريل 1976
كلية المجتمع – جامعة الشارقة – اإلمارات العربية المتحدة.
00971509805140
Emad_76@hotmail.com
eibrahim@sharjah.ac.ae

ثانيا :المؤهالت العلمية
الدرجة

تاريخ
الحصول
عليها

الدكتوراه

2013

الماجستير

2004

السنة التمهيدية
للماجستير
الليسانس

التخصص العام

الكلية

المكتبات والمعلومات والوثائق –
إدارة المعرفة -نظم إدارة المحتوى
المكتبات والمعلومات والوثائق-
تحسيب الفهارس -الفهارس اآللية

اآلداب
اآلداب

1999

المكتبات والمعلومات والوثائق

اآلداب

1997

المكتبات والمعلومات والوثائق

اآلداب

الجهة

التقدير

الدولة

جامعة بنى
سويف
جامعة
القاهرة
جامعة
القاهرة
جامعة طنطا

ممتاز مع مرتبة
الشرف األولى

مصر

ممتاز

مصر

ممتاز

مصر

جيد جدا

مصر

ثالثا :التاريخ الوظيفي
الوظيفة

بداية
الخدمة

نهاية
الخدمة

الجهة

الدولة

منسق البرامج األكاديمية ومنسق عام
المعهد

2013

-

معهد الشارقة للوثائق والألرشفة  -جامعة
الشارقة

استاذ مساعد علوم المعلومات

2013

-

كبسة المجتمع – جامعة الشارقة

2007

2013

كلية المجتمع  -جامعة الشارقة

2004
2002

2007
2004

كلية العلوم االجتماعية  -جامعة  6أكتوبر
كلية العلوم االجتماعية جامعة  6أكتوبر

اإلمارات
العربية المتحدة
اإلمارات
العربية المتحدة
اإلمارات
العربية المتحدة
مصر
مصر

2002

2007

شبكة إسالم أون الين

مصر  -قطر

2002

2003

شبكة إسالم أون الين

مصر

2001

2002

شبكة إسالم أون الين

مصر -قطر

2000

2001

جامعة الدول العربية

مصر

1999

2000

مركز البحوث األمريكي بالقاهرة

أستاذ محاضر ومنسق برنامج نظم
المكتبات والمعلومات
مدرس مساعد
معيد
أخصائي معلومات ومحرر بالموقع
األكاديمي ومسئول وحدة التدريب
اإللكتروني
األرشيف
مسئول
اإلنجليزي
مسئول األرشيف العربي بالموقع
مدير مكتبة إدارة اإلحصاء – اإلدارة
االقتصادية
استشاري ومسئول الفهرسة اآللية

مصر  -أمريكا

للمجموعة العربية
أخصائي معلومات ومكتبات

1997

2001

وزارة التربية والتعليم

مصر

رابعا :اإلنتاج العلمي
مـ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

عنوان البحث
التعليم التفاعلي والمقررات الرقمية :نحو اعتماد استراتيجية للتمكين للمدرسة الذكية .الملتقى التربوي االقليمي حول التحويل
الرقمي للمقررات المدرسية في البلدان االسالمية ،المنظمة االسالمية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع اللجنة الوطنية
العمانية للثقافة والعلوم-مسقط -نوفمبر  ( .2016خبير خارجي للملتقى)
تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وعناصر العملية التعليمية :بين التكامل واالستحواذ ورحلة البحث عن هوية .الملتقى التربوي
االقليمي حول التحويل الرقمي للمقررات المدرسية في البلدان االسالمية ،المنظمة االسالمية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون
مع اللجنة الوطنية العمانية للثقافة والعلوم-مسقط -نوفمبر  ( .2016خبير خارجي للملتقى)
التوجهات الحديثة في الفهرسة :من نموذج افرام الى الفهارس المجتمعية .ورقة عمل :الملتقى األول للمكتبات .عمادة الخدمات
المساندة -جامعة الشارقة .ابريل .2017
استخدام تقنيات وآليات التنقيب عن البيانات في دعم اتخاذ القرارات :المستودع الرقمي للقبول والتسجيل نموذجا .المؤتمر
الخامس والثالثين للمنظمة العربية للمسئولين عن القبول والتسجيل في الجامعات العربية والمنعقد في جامعة الشارقة في الفترة
 21-18ابريل .2016
إدارة المعرفة الضمنية ودورها في تعزيز مبادرات تعليم اللغة العربية وتعلمها :اإلمارات العربية المتحدة نموذجا .مؤتمر
الشارقة الدولي الثاني بعنوان :اتجاهات حديثة في تعلم اللغة العربية وتعليمها والمنعقد في جامعة الشارقة في الفترة 3 -2
مارس .2016
تمثالت الفجوة الرقمية اآلنية وانعكاساتها على تخطيط برامج وطرق تدريس علوم المعلومات األكاديمية والمهنية .الندوة
االقليمية حول الفجوة الرقمية في العالم االسالمي ،المنظمة االسالمية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع اللجنة الوطنية
العمانية للثقافة والعلوم-مسقط -نوفمبر  ( .2015خبير خارجي للندوة)
معايير االعتماد األكاديمي لبرامج إعداد أخصائي المعلومات وفق منظومة المؤهالت الوطنية اإلماراتية دراسة حالة معهد
الدراسات والبحوث لألرشفة والوثائق والتراث ،ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر السنوي الخامس والعشرين لالتحاد العربي
للمكتبات والمعلومات (أعلم) والمنعقد بعنوان ":جودة األداء في المكتبات ومراكز المعلومات واألرشيفات ".2014 -

.8

اإلنتاج الفكري العربي في مجال علوم اللغة العربية :دراسة ببليومترية مع تطوير قاعدة بيانات داللية ،ورقة عمل
مقدمة إلى " مؤتمر الشارقة الدولي األول في لغة القرآن الكريم  ،ومستجدات العصر واإلنسان " والمنعقد في جامعة
الشارقة في الفترة  30 -29ابريل.2014 ،

.9

منظومة المؤ هالت الوطنية اإلماراتية ودورها في تحقيق المواءمة بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل :دراسة
حالة برامج علوم المكتبات والمعلومات ،ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر السنوي العشرين لجمعية المكتبات المتخصصة /فرع
الخليج العربي والمنعقد بعنوان ":تعزيز احتياجات مجتمع المعرفة الرقمي من المعلومات" الدوحة -قطر  27 -25مارس
.2014
أمانة مراكز مصادر التعلم في ظل التحدي التقني والمعرفي  -ورقة عمل – المؤتمر الثالث والعشرون لالتحاد العربي للمكتبات
والمعلومات – جامعة طيبة – -المدينة المنورة  -نوفمبر.2013،
معايير االعتماد األكاديمي ومدى مالءمتها لتطورات البيئة الرقمية في تعليم علوم المكتبات والمعلومات :دراسة حالة دولة
اإلمارات العربية المتحدة -المؤتمر السنوي التاسع عشر لجمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي -أبو ظبي –
اإلمارات العربية المتحدة .2013 .
منظمات التعلم :الطريق نحو تطبيق ناجح إلدارة المعرفة -ورقة عمل – المؤتمر الثالث والعشرون لالتحاد العربي للمكتبات
والمعلومات – الدوحة  -قطر  -نوفمبر2012
نحو رقمنه منضبطة للمحتوى األكاديمي العربي :دراسة حالة موقع ببليواسالم.نت .ورقة عمل مقدمة للمؤتمر السادس عشر
لجمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي والمنعقد بعنوان  ":المعرفة االفتراضية في مؤسسات المعلومات :اتجاهات
وقضايا .أبو ظبي .2010 .
المنظومات الرأسمعرفية  :منظمات التعلم وحاجتنا إلى المنظور اإلسالمي .ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي للتنمية اإلدارية:
بعنوان نحو أداء متميز في القطاع الحكومي .الرياض -معهد اإلدارة العامة .2009 .
تعليم علوم المكتبات والمعلومات في دولة اإلمارات العربية المتحدة بين الواقع والطموح :تجربة جامعة الشارقة" .ورقة عمل
مقدمة للمؤتمر العشرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات والمنعقد بعنوان نحو جيل جديد من نظم المعلومات
والمتخصصين :رؤية مستقبلية .الدار البيضاء2009 .
إدارة المعرفة في البيئة االلكترونية العربية – المفاهيم – األسس – التطبيقات – المؤتمر الثالث عشر لجمعية المكتبات
المتخصصة فرع الخليج العربي – البحرين 2007

.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26

قطاع المعلومات في شبكة اسالم اون الين – الواقع واالحتياجات – الندوة الدولية حول واقع سوق العمل فى الخليج العربي –
قسم علم المعلومات – جامعة أم القري -مكة المكرمة -المملكة العربية السعودية 2007 -
تخصص المكتبات والمعلومات ودوره في توجيه البحث العلمي  -بحث علمي – المؤتمر العاشر للجمعية المصرية للمكتبات
والمعلومات – الجيزة 2006 -
إدارة المعرفة في البيئة االلكترونية العربية – أطروحة دكتوراه – .2013
مجلة المكتبة الرقمية :دراسة سيبر مترية – بحث علمي – مجلة المكتبات والمعلومات االلكترونية _ سيبريريان.2006 -
تحسيب فهارس المكتبات الوطنية في مصر والسعودية وأمريكا – رسالة ماجستير 2004.
مكتبة اإلسكندرية ومفهوم المكتبة الوطنية  -ورقة مؤتمر -المؤتمر القومي السابع للمكتبات والمعلومات المصرية2003 .
التحسيب في دار الكتب القومية  -خمسة وثالثون عاما بين تحديد للهوية وخطوات متعثرة – بحث علمي.2002.
السياسة الوطنية للمعلومات في مصر بين إرهاصات قرن مضى وتطلعات قرن مقبل – بحث علمي.2001.
التكشيف واالستخالص في أدبيات اإلنتاج الفكري العربي للمكتبات والمعلومات  -بحث علمي.2000.
االستخالص والمستخلصات في مصر – مراجعة علمية.1999.

خامسا :الخبرات األكاديمية
اسم المقرر
المدخل لدراسة الوثائق واألرشيف
خدمات األرشيف
تنظيم األرشيف الجاري والوسيط
التنظيم االداري والمحيط القانوني
الحفظ والوقاية والترميم
فرز واقصاء الوثائق األرشيفية
المدخل الى نظم معلومات األرشيف
Introduction To Library & Info. Science

Information Resources
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تسويق المعلومات
قواعد البيانات في المكتبات
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مقدمة لعلم المكتبات والمعلومات
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قواعد البيانات في المكتبات
نظم استرجاع المعلومات
النظم اآللية في المكتبات
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سادسا  :عضوية اللجان العلمية واألكاديمية
عضو مجلس الكلية ممثال لقسم تقنية المعلومات 2017-2016
عضو اللجنة العلمية – المجلس األعلى لألسرة -الشارقة
عضو ومقرر لجنة تحكيم جائزة الشارقة لألدب المكتبي-2016-2015 .
عضو لجنة المكتبات -جامعة الشارقة .2017
عضو لجنة صياغة مقترحات الديبلومات -للجهات الخارجية  :وزارة الخارجية -مركز الموارد – مجلس الشارقة للتعليم.
عضو اللجنة التنفيذية لمشروع تأسيس معهد الشارقة للوثائق واألرشفة – جامعة الشارقة.
منسق برنامج نظم المكتبات والمعلومات وبرنامج الوثائق واألرشفة – كلية المجتمع جامعة الشارقة.
عضو لجنة التظلمات -جامعة الشارقة.2016-2015-2014 -
عضو لجنة المكتبات – جامعة الشارقة-2015 -
محرر دليل التدريب الميداني – كلية المجتمع – جامعة الشارقة – .2015
محرر دليل معهد الشارقة للوثائق واألرشفة.2015 -
منسق قسم كلية المجتمع بدليل الجامعة.2014 -
محرر تقرير طرح برامج دبلومات مهنية بكلية المجتمع( األرشفة والنشر االلكتروني)2012.
ممثل تخصص نظم المكتبات والمعلومات بلجنة االعتماد األكاديمي لقسم تكنولوجيا المعلومات بكلية المجتمع – جامعة
الشارقة2013 -
محرر تقرير تطوير برامج كلية المجتمع .2012
منسق ورئيس لجنة التدريب الميداني – كلية المجتمع -جامعة الشارقة العام األكاديمي -2009
منسق ورئيس لجنة العالقات العامة والتسويق – كلية المجتمع – جامعة الشارقة 2011-2010
عضو لجنة الخطط الدراسية واالعتماد األكاديمي -كلية المجتمع – جامعة الشارقة -2010
منسق ورئيس لجنة المكتبات -كلية المجتمع – جامعة الشارقة -2008
منسق ورئيس لجنة الكتب الدراسية -كلية المجتمع – جامعة الشارقة -2010
مدير تحرير مجلة كلية المجتمع ( كليتى مجتمعي)-2011
استشاري المكتبة – مركز التخطيط التربوي – اليونسكو – -2011
منسق ورئيس لجنة الندوات والمحاضرات واإلصدارات بكلية المجتمع العام األكاديمي 2010-2009
مسئول لجنة النظام والمراقبة واالمتحانات والجداول – كلية المجتمع – جامعة الشارقة – -2008
منسق ورئيس لجنة التدريب ومنسق المنطقة الوسطى – كلية المجتمع  -العام األكاديمي 2010-2009
منسق لجنة التسويق والتدريب – قسم تكنولوجيا المعلومات  -كلية المجتمع  -العام األكاديمي 2010-2009
مسئول لجنة استقطاب الطلبة – قسم تكنولوجيا المعلومات  -كلية المجتمع  -العام األكاديمي 2010-2009
عضو لجنة الخطط الدراسية واالعتماد األكاديمي – قسم تكنولوجيا المعلومات – كلية المجتمع  -جامعة الشارقة -2009
رئيس لجنة شراء الكتب – جامعة الشارقة (الفروع وكليات المجتمع ) -معرض الشارقة الدولي للكتاب -2009 -2008
.2016-2015 -2012-2011

عضو لجنة تقييم النظم اآللية للمكتبات المعروضة على إدارة المكتبات – جامعة الشارقة لالختيار فيما بينها 2009
عضو لجنة التدريب – كلية المجتمع – جامعة الشارقة – ( العام األكاديمي ) 2009-2008
ضابط االتصال الفني بين إدارة المكتبات بجامعة الشارقة ومكتبات فرع خورفكان وكليات المجتمع بجامعة الشارقة
عضو لحنة الخطط الدراسية (المسئولة عن تطوير البرامج الدراسية وتحويل لغة التدريس إلى اللغة اإلنجليزية ) كلية
المجتمع  -جامعة الشارقة 2009
عضو لجنة التعيينات – كلية المجتمع 2008 -
ممثل الكلية بلجنة االعتماد األكاديمي لقسم تقنية المعلومات بكلية المجتمع – جامعة الشارقة .2008
رئيس لجنة شراء الكتب – جامعة الشارقة -معرض الشارقة الدولي للكتاب 2013-2012-2009-2008-2007
مسئول لجنة شراء الكتب – جامعة الشارقة – معرض القاهرة الدولي للكتاب 2008
عضو لجنة التدريب والتطوير بجامعة الشارقة كممثل لكلية المجتمع العام الجامعي 2008-2007
عضو لجنة التدريب بكلية المجتمع -جامعة الشارقة العام الجامعي 2008-2007
عضو لجنة الخطة الدراسية واالعتماد األكاديمي – قسم تكنولوجيا المعلومات – كلية المجتمع  -جامعة الشارقة2008
عضو ومنسق لجنة المكتبات بكلية المجتمع – جامعة الشارقة – العام الجامعي 2008-2007
المشرف العام على جناح شعبة نظم المكتبات والمعلومات في المعرض الثاني لتكنولوجيا المعلومات – كلية المجتمع –
جامعة الشارقة – مايو .2008
عضو لجنة المكتبة بجامعة  6أكتوبر – العام الجامعي 2006-2005
سابعا  :الدورات والخبرات التدريبية األكاديمية
دورة متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية -جامعة الشارقة.
دورة متقدمة في استخدام أداة .Safe assign
دورة تدريبية في التعلم المبنى على الفرق .2012
دورة متقدمة في البالكبورد اإلصدارة .2012 9
دورة متقدمة في استخدام تقنية.2011 course Genie
دورة في التدريب على استخدام أنظمة متطورة في تقنيات التعلم .جامعة الشارقة 2009 -
دورة استخدام نظام البالكبورد في إدارة المحتوى التعليمي – جامعة الشارقة 2007 -
دورة في نظام إدارة المحتوى األكاديمي ( البانر ) جامعة الشارقة 2008 -
دورة التحرير الصحفي وااللكتروني – شبكة إسالم اون الين 2006 -
ثامنا  :الجوائز الحاصل عليها
جائزة أفضل بحث مقدم -المؤتمر الثالث والعشرون لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات – الدوحة .2012
جائزة أفضل عرض تقديمي -المؤتمر  19لجمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي – البحرين .2011
جائزة التميز األولى الممنوحة من كلية المجتمع – جامعة الشارقة في مجال خدمة المجتمع الداخلي للعام الجامعي 2008-2007
تاسعا  :شهادات التقدير
شهادة تقدير من هيئة الشارقة للكتاب عن عضوية لجنة تحكيم جائزة الشارقة لألدب المكتبي.2017 ،2016 .
شهادة تقدير من المنظمة االسالمية للتربية والثقافة والعلوم عن مجمل النشاط العلمي واألكاديمي لألعوام 2016-2015
شهادة تقدير من المجلس األعلى لألسرة عن عضوية اللجنة العلمية للملتقى األسري .15،16
 7شهادات تقير من مركز التعليم المستمر -جامعة الشارقة .عن المشاركة في الدورات السبعة لبرنامج اعداد القادة.
شهادة تقدير من جمعية حماية اللغة العربية -حملة القراءة للجميع -تقديرا للدور الداعم في أنشطة الجمعية.2014-2013 ،
شهادة تقدير من مركز الشارقة للوثائق والبحوث على جملة الجهود المبذولة في إنجاح مشاريع وأنشطة المركز.2013 ،
شهادة تقدير من نادي سيدات الشارقة على الجهود المبذولة في األنشطة.2012 ،
شهادة تقدير من المجلس األعلى لألسرة – الشارقة – على الجهود المبذولة لدعم أنشطة المجلس. 2011
شهادة تقدير من اللجنة المنظمة لمؤتمر TESOLE ARABIAعلى الجهود المبذولة .2010
عاشرا  :الخبرات التحريرية

كلية المجتمع تحت الضوء -ريبورتاج صحفي – المنبر الجامعي  .ع .95
القفزية اإلدارية والفرص المهدرة .المنبر الجامعي .ع .94
التعليم العالي وقيادة المستقبل :تحقيق صحفي :جريدة الخليج مايو .2017
الرشد المعرفي وحتمية التغيير – المنبر الجامعي – جامعة الشارقة – ع  -91مقال علمي.2016 .
هل نحن مجتمع قارئ؟ -مجلة كلية المجتمع – جامعة الشارقة .ع.2014 .3.
ثالثيات من اإلعجاز القرآني – مجلة كلية المجتمع جامعة الشارقة ع.2013 .2.
يا طالب العلم  :كم كتابا قرأت .مجلة كلية المجتمع جامعة الشارقة ع.2013 .1.
تحرير  14خبر لصحيفة الشارقة االلكترونية في العام 2013-2012
القراءة والحوسبة واالنترنت  :صراع أم تكامل – المنبر الجامعي – جامعة الشارقة – ع  -58مقال علمي2008 .
ثقافة بال حدود  ..ولكن!!!! -الخليج2009 .
مقال أمهات ينافسن أبنائهن على مقاعد التخرج – جريدة البيان اإلماراتية – 2008-5-28
تحرير ومراجعة  30عرض لرسالة علمية ضمن صفحة "مع مرتبة الشرف" بالموقع األكاديمي لشبكة إسالم أون الين
مراجعة وتدقيق أكثر من  " 5000خمسة آالف مستخلص" للمكتبة اإللكترونية بالموقع
اإلشراف على إعداد أكثر من خمسة وسبعين ألف مادة ببليوجرافية لرسائل جامعية وكتب ومقاالت دوريات وأعمال
مؤتمرات وإعدادها لإلدخال ضمن مواد المكتبة اإللكترونية بموقع إسالم أون الين( بيليو اسالم.نت)
اإلشراف على تحرير ونشر أعمال المؤتمر العلمي الثالث والعاشر للمكتبات والمعلومات المصرية
حادي عشر  :المحاضرات والدورات التدريبية
حفظ المستندات وارشفتها الكترونيا -وزارة التغير المناخي ،| -مركز التعليم المستمر جامعة الشارقة
اعدا القادة واالبداع واالبتكار -المجلس االستشاري – امارة الشارقة.
التوجهات الحديثة في اإلدارة المكتبية واألرشفة -أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.
آليات أمن الوثائق والمعلومات -األمانة العامة لمجلس الوزراء -أبو ظبي – اإلمارات العربية المتحدة.
إدارة المعرفة واإلبداع واالبتكار -برنامج إعداد القادة -جامعة الشارقة.
المائدة المستديرة بعنوان :التوثيق االلكتروني في اإلمارات -مركز الخليج للدراسات -الشارقة -اإلمارات العربية المتحدة.
معهد الدراسات والبحوث لألرشفة والوثائق بين إرهاصات عام مضي وتطلعات عام مقبل – مركز الشارقة للوثائق والبحوث.

إدارة األرشيف بين الواقع والمأمول -مركز الشارقة للوثائق والبحوث -لجنة تسيير األرشيف الحكومي.
أرشفة الملفات االلكترونية وإدارتها  -جامعة الشارقة
إدارة المعرفة ونظم إدارة المحتوى -جامعة الشارقة
المعلومات ودورها في اتخاذ القرار -معالجة حاالت الفشل المعرفي -دائرة الموارد البشرية  -الشارقة
قائد المعرفة :المهام والدور
إدارة الوقت وإدارة االجتماعات :التأثير والتأثر المتبادل
اإلدارة بالقدوة :مدير المعرفة ودوره في إرساء نموذج إدارة المعرفة المؤسساتية
رأس المال البشري :الطريق السريع نحو تأسيس مؤسسات المعرفة
تسويق الذات :نظرات في مفهوم تطوير القدرات الشخصية ومهارات التواصل
القراءة التصويرية – األسس والتطبيقات – نادي الثقة للمعاقين  -الشارقة
القراءة البنائية – المفهوم والتطبيق – المؤسسة العقابية -شرطة الشارقة
األرشفة وإدارة المكاتب – جامعة الشارقة
المكتبة المنزلية – الكنز المنسي – نادي سيدات الثميد بالتعاون مع كلية المجتمع
نحو تفعيل مستودعات المعرفة وقواعد البيانات المتاحة بمكتبات الجامعة -كلية المجتمع – جامعة الشارقة
مراكز مصادر التعلم :البؤرة التعليمية النشطة – مجلس الشارقة للتعليم
ثاني عشر :عضوية اللجان والنقابات والجمعيات العلمية
الدولة
االسم
جامعة الدول العربية
االتحاد العربي لحقوق الملكية الفكرية
هيئة الشارقة للكتاب
عضو لجنة تحكيم جائزة الشارقة لألدب المكتبي
المجلس األعلى لألسرة
عضو اللجنة العلمية للملتقى األسري

رئيس فريق العمل – معهد الشارقة للوثائق واألرشفة
الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واألرشيف
االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات
نقابة المعلمين المصرية
الجمعية المصرية لدراسات المكتبات والوثائق ونظم المعلومات
جمعية المكتبات المتخصصة – فرع الخليج العربي
ثالث عشر :أشخاص يمكن الرجوع إليهم:

هيئة الشارقة للوثائق واألرشيف
مصر
تونس
مصر
مصر
البحرين

فى التخصص:

الدرجة العلمية والوظيفة
االسم
أ.د /محمد فتحي عبد
الهادي أستاذ المكتبات والمعلومات -كلية اآلداب – جامعة القاهرة .

أ.د /حسني عبد الرحمن
 الوزير المفوض بجامعة الدول العربية -أستاذ المكتبات والمعلومات.
الشيمي
أ.د /كمال عرفات نبهان  عميد شئون المكتبات – جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا .
أ.كمال الجزار
 استشاري شئون المعلومات – وزارة الخارجية -اإلمارات

رقم الهاتف
00201000514669
027537549
0101708674
028341347
0551200129

من خارج التخصص:

االسم
أ.د /مصطفى النشار



أ.د/السيد السيد الحسيني 
أ.د /أشرف النجار

د .طارق محمد السقا


الدرجة العلمية والوظيفة
عميد كلية رياض األطفال جامعة القاهرة .عميد كلية العلوم االجتماعية
– جامعة  6أكتوبر سابقا
أستاذ الجغرافيا وعميد كلية اآلداب جامعة القاهرة سابقا .
أستاذ علوم الحاسوب وعميد كلية المجتمع األسبق – جامعة الشارقة
رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات -كلية المجتمع جامعة الشارقة

رقم الهاتف
01001965080
01001480555
065057970

