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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 النجم 23 ... َفََل تُ زَكُّوا أَنْ ُفَسُكْم ُهَو َأْعَلُم ِبَمِن ات ََّقى...

 سرية ذاتية
 عد السيرة الذاتية ألي فرد في مؤسسة ما جزء مهم وحيوي فيتُ "  

 أسامة خميس" وخدمات المؤسسة التي يتبعها  جهودو  توثيق تاريخ 

 

 

 

 

 

 

  

 المؤهَلت العلمية

 مر   -ممترا   -مرتبة الشرر  اوو  " ، والرسالة حائزة على تقدير آلداب ختصص املكتبات واملعلوماتدكتوراه يف ا
 0202 "التوصية بالطب  وتبادل الرسالة م  اجلامعات اوخرى 

 ممترا  مر  التوصرية بالتبرادل  را  "تقردير ، والرسرالة حرائزة علرى ختصرص املكتبرات واملعلومرات -آلدابماجستري يف ا
 0222"بني اجلامعات وطباعتها 

 0222.جامعة املنوفية – دابكلية اآل  -قسم املكتبات واملعلومات: متهيدي ماجستري 
 جيد جداً مع "بتقدير عام  -ملنوفية اجامعة  – دابكلية اآل – واملعلومات املكتبات معل :يف (امتياز) ليسانس

 0222" مرتبة الشرف
 

 االهتمامات الموضوعية والبحثية والمهنية

  اخلدمة املرجعية الرقميةDigital Reference service  
  الكيانات الرقمية Digital Objects 
  الكيانات الرقمية التعليمية Digital Learning Objects 
  املستودعات الرقمية  Digital Repositories 

   شخصية ال بياناتال
 أسامة محمد عطية خميس :االسم. 
 متزوج:  الحالة االجتماعية. 
 معلوماتالمكتبات و ال: التخصص العام. 
 تكنولوجيا المعلومات: التخصص الدقيق. 

 السعودية –عمادة شؤون المكتبات جامعة المجمعة  –أستاذ مساعد : الوظيفة الحالية. 
 5055120450: الجوال   

  اإللكترونيالبريد : oskhames@yahoo.com  

  المدونة : http://osamakhames.blogspot.com 

 الموقع االلكتروني:http://kenanaonline.com/oskhames2010  
 

 

mailto:oskhames@yahoo.com
http://osamakhames.blogspot.com/
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 يمية مستودعات الكيانات الرقمية التعل Repositories Digital Learning Objects 
  الرقمنةDigitalization 
  النشر الرقميDigital Publishing 
  الوصول احلر للمعلوماتOpen Access for Information 
  ميتاداتا ( الفهرسة الرقميةDigital Cataloging )الكيانات الرقميةDigital Objects 

Metadata 
  برامج املستودعات الرقميةSoftware Digital Repositories 
  تصميم وتطوير وإدارة مواق  الويب 
 التنمية البشرية Human Development 

 

 إجادة التعامل مع البرامج 

 برامج اووفيس. 
 برامج حترير الصور الرقمية. 
 برامج حترير الفيديو الرقمي. 
 برامج تكويد النصوص. 
  الرقميةبرامج إدارة املستودعات. 
 برامج إدارة املكتبات الرقمية. 
 برامج إدارة اورشيفات الرقمية. 
 برامج إدارة املتاحف الرقمية. 
 برامج حترير امليتاداتا. 
 النظم اآللية إلدارة املكتبات ومراكز املعلومات. 
 برامج تصميم الويب. 
 برامج اجلرافيكس. 
 برامج إدارة اورشيف االلكرتوين باملؤسسات. 

 
                          ب                   راتالخ    

 إدارة العديد من مشروعات تطوير املكتبات املدرسية واملكتبات العامة واجلامعة يف مصر. 
  م  0202حىت عام  0222العمل يف نظام اجلودة واالعتماد اوكادميي يف مصر منذ عام. 
  بالتعاون م  وحدة إنتاج املقررات االلكرتونية جبامعة  مقررات دراسية( 4)وتدريس ( 2) املشاركة يف تصميم

 .املنوفية

http://www.google.com/aclk?sa=L&ai=CCNCZ697QTe-vOcf6sgb2ndHtD_jPwbkBqIG9gRf3sd8KEAFQgc7e4_r_____AWCrzfOF8B7IAQGqBBlP0M_uV_zhXMU8l3IoWJO170HekJdF42XL&num=2&sig=AGiWqtyDTyNE6AC3TeKajtoBWdH7JdDpNA&ved=0CAgQ0Qw&adurl=http://hdr.undp.org
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  مييسر ومسئول تقىن لربنامج التواصلConnect program   بني كلية اآلداب جامعة املنوفية ومنظمة
 .0222/0202بنيويورك ومكتبها التمثيلي بالقاهرة للعام اجلامعي  Soliyaسوليا العاملية 

  املؤمترات باجلمعية املصرية للمكتبات واملعلوماتاملشاركة يف تنظيم. 
  لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات بالقاهرة 02املشاركة يف تنظيم املؤمتر الر. 
  02/2/0222-04مقرر جبلسات مؤمتر اجلمعية املصرية للمكتبات واملعلومات م  مكتبة مبارك العامة. 
  للمكتبات واملعلومات بالقاهرةلالحتاد العريب 02مقرر جبلسات املؤمتر الر . 
  املشاركة يف ضبط جودة فهارس مكتبات جامعة املنوفية على نظام املستقبل االلكرتوين للمكتباتFLS  من

 .02/02/0202حىت  0222
  بانوراما الفكر العريب " املشاركة يف ضبط جودة فهرس بوابةhttp://www.fekr-rama.com  و ارة

 .0222مصر -االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
  اهليئة املصرية العامة . 0222أكتوبر ( قاعدة البيانات الببليوجرافية إلحتاد كتاب مصر)املشاركة يف إعداد

 .مصر -دار الكتب والوثائق القومية. للكتاب
  مجعية مهنية وجلنة علمية وادراية 02االشرتاك يف عضوية عدد. 
  دورة تدريبية يف جمال الوثائق واملخطوطات واملكتبات وتكنولوجيا املعلومات، والربجمة،  22احلصول على عدد

 .وتصميم مواق  الويب، والتنمية البشرية، والوعي املعلومايت
  ة يف دورة تدريبية يف جمال املكتبات واملعلومات واورشفة االلكرتونية وإدارة املكتبات اجلامعي 42تقدمي عدد

 .مصر والسعودية وسلطنة عمان 
 

 اإلنتاج الفكري  المنشور و قيد اإلعداد والنشر

 الرسائل و االطروحات العلمية 
  بناؤه     ا واقتناؤه     ا وتنريمه     ا واس     ترجاعها ف     ي : الكيان     ات الرقمي     ة. أسرررررامة طمرررررد عطيرررررة  ررررريس

 :Digital Objects نح  و تر  ور مقت  ر : المس  تودعات الرقمي  ة عل  ى ال  بكة االنترن   
Structure, Acquisition, Organization, and Retrieval in 
Digital Repositories on The Internet: Towards A proposal 

 Conception   جامعرة املنوفيرة كليرة اآلداب  -.حسرنا  طمرود طبروباوستاذة الدكتورة إشرا
  ."3202(  غير منشورة، مجازة) هأطروحة دكتورا" قسم املكتبات واملعلومات  –

  خدم  ة األس  الة األكث  ر ت  داواًل ك  مداة لتق  ديم خ  دمات المعلوم  ات عل  ى . أسررامة طمررد عطيررة  رريس
 Frequently Asked Question As The =تقييمي  دراس ة : ال بكة االنترن  

Tool for Providing Information Service On Internet: 
Evaluation Study  /  أس   امة ال  دكتور أمنيررة مصررطفى صرراد ، دكتورة اوسرررتاذة الررإشرررا

، غي    ر ، مج    ازةماجس    تير رس    الة) 3228جامعررررة املنوفيررررة، : كليررررة اآلداب  -.لطف    ي محم    د أحم    د
 (.منشورة

http://www.fekr-rama.com/
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  فرول الكتب 
 دراس  ة : ب  رامج إدارة خدم  ة األس  الة األكث  ر ت  داواًل عل  ى ال  بكة االنترن   .أسررامة طمررد عطيررة  رريس

دار الثقافرة :اإلسركندرية-.جمموعرة وروم مهرداة: طمرد طمرد أمران. مجاعة طيب طمد أمان: يف.تقييمي 
 .022-002ص ص . 0222العلمية،

 وأعمال المؤتمرات المقاالت العلمية 
 الق     ركر الك     ريم الج     رائم المعلوماتي    ة واألم     ن ألمعلوم    اتي ف     ي .أسررررامة طمررررد عطيرررررة  رررريس: 

مدون ة : نشر جز  منهرا يف -(. 02/24/0222) تأليف-.للتدبر ألمعلوماتي للقركر دراسة تمصيلية
> (.02/20/0222)متررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  يف -.المكتبي                                                                ين بالمنوفي                                                                ة

-http://librariansinmenofia.blogspot.com/2008/01/blog
.htmlpost_28 > 

 تقييمي ة دراس ة: مواق ع مكتب ات جامع ة المنوفي ة عل ى ال بكة االنترن   .أسامة طمد عطية  يس.- 
 0222جامعرررة املنوفيرررة،مارس  –كليرررة اآلداب –قسرررم املكتبرررات واملعلومرررات - دكتررروراه تمهي   ديوررر  

 .ص 22.
 ف  ي المجتم  ع دور المكتب  ات  ف  ي مواجه  ة األزم  ة األخَلقي  ة والذوقي  ة . أسررامة طمررد عطيررة  رريس

يوليو  2  –   2يف املؤمتر القومي الثال  عشر وخصائيي املكتبات واملعلومات يف مصر من . المرري
مترررررررا  " املكتبرررررررة صرررررررناعة احليررررررراة " حتررررررر  شرررررررعار" املكتبرررررررة وامتمررررررر  يف مصرررررررر " حتررررررر  عنررررررروان 0222

 >(.02/20/0222)يف
http://www.elaegypt.com/DownLoads/2009/osamaattia.do

c> 
  حق : دور المكتبات العامة في مرر في دعم الحقوق والحريات العامة. عطية  يس محمدأسامة

 The Role Of  Public Libraries in Egypt in =ااإلض را  أنموجج 
supporting civil Rights and Liberties: The Strike Right As 

model  .- يونيرو  02 – 04-املؤمتر القومي الثاين عشر وخصائي املكتبرات واملعلومرات يف مصرر
املعلومرررات " حتررر  شرررعار" املكتبرررة والتثقيرررف السياسررري واحلريرررة الفكريرررة يف مصرررر "  حترر  عنررروان 0222

 ". قراطيةطريق أكيد للدمي
  خدمة األسالة األكثر تداوال كخدمة مرجعية الكترونية ودورها ف ي مح و ."أسامة طمد عطية  يس

لمرررؤمتر القرررومي احلرررادي عشررررر واحلاصرررل علرررى مركرررز مميرررز بررررني اجللسرررات العلميرررة ل "المعلوماتي   ةاألمي   ة 
 .جبامعة املنصورة 0222يونيه  02-02وخصائيي املكتبات واملعلومات يف مصر 

 دور قسم المكتبات والمعلومات بكلية اآلدا  جامعة ( " مؤلف مشارك ) سامة طمد عطية  يسأ
مس  يرة قس  م المكتب  ات والمعلوم  ات جامع  ة " ضررمن ورر  بعنرروان "  المنوفي  ة ف  ي خدم  ة المجتم  ع

املررؤمتر القررومي العاشررر وخصررائيي املكتبررات واملعلومررات يف يف "  خ  َلل خمس  ة عش  ر عام  اً  المنوفي  ة
 .0222أكتوبر  2جامعة  –. اجلمعية املصرية للمكتبات واملعلومات: مصر

http://librariansinmenofia.blogspot.com/2008/01/blog-post_28.html
http://librariansinmenofia.blogspot.com/2008/01/blog-post_28.html
http://www.elaegypt.com/DownLoads/2009/osamaattia.doc
http://www.elaegypt.com/DownLoads/2009/osamaattia.doc
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 األدلة 
  ال  دليل الت  وثيقى لقس  م المكتب  ات والمعلوم  ات بكلي  ة اآلدا  (. طرررر) أسررامة طمررد عطيررة  رريس

 .ص22. 0222إعداد القسم، مراجعة حسنا  طبوب،. جامعة المنوفية
   الدليل العملي إلجراءات تجميع البيانات باس تخداISBN  واس تيرادها لبرن امجFLS.  إعرداد

جامعرررة  -.خليررل احللفرراوي إشررررا  وتقرردمي؛ مراجعرررة عرراطف السرريد قاسررم؛ عررادل نبيررل، أسررامة  رريس
 سلسلة إصدارات مشروع ميكنة املكتبات واملكتبة الرقمية،) -.0222، وحدة إدارة املشروعات: املنوفية

0.) 
   (      -3200) البحوث العلمية بعد عا 

  قض  ايا المكتب  ات والوث  ائق والمعلوم  ات ف  ي ب  رامج األح  زا  السياس  ية  .أسررامة طمررد عطيررة  رريس
املكتبة اوكادميية، : القاهرة. جملة االجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات. دراسة تحليلية: المررية

 (م0200يونيه ) قيد النشر 
  
  المحتوى الرقمي في المستودعات الرقمية في البَلد العربية على البكة  .أسامة طمد عطية  يس

املكتبررررة : القرررراهرة. جملررررة االجتاهررررات احلديثررررة يف املكتبررررات واملعلومررررات. دراس    ة اس    تطَلعية: اإلنترن     
 (م0200يناير ) اوكادميية، 

  لمكتب ة الرقمي ة التح اد  الجامع ات خدم ة البح ا المتع دد عل ى م وقعي اأسامة طمرد عطيرة  ريس
جملة ووم يف علم املكتبات . دراسة تحليلية مقارنة: المررية والمكتبة الرقمية للجامعات السعودية

مركز ووم نظم وخردمات املعلومرات، سربتمرب  -كلية اآلداب  –جامعة القاهرة  –القاهرة  -واملعلومات
0222.  

  الماجستير والدكتوراهالمشاركة في اإلالراف على رسائل 
 32ف  ي ث  ورة  3.2المحت  وى الموض  وعي لتطبيق  ات الوي  ب "  .بسمرررة خليفرررة عبداحلميررد الشيرشيرررىن 

أمنيررررررة مصررررررطفى صرررررراد                                . د.أ/ إشرررررررا  " دراس      ة تحليلي      ة للمحت      وى العرب      ي واألجنب      ي : ين      اير
               (، قيد التسبيل0200أطروحة دكتوراه،   (أسامة طمد عطية  يس. د

  (أو مشاركة / حضور و ) المؤتمرات والندوات 
 االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات 

 لالحترراد العررريب للمكتبررات واملعلومررات بالتعرراون مرر  قسررم املكتبررات واملعلومررات جبامعررة  02الررر  الم  ؤتمر
التعاور بين مؤسسات المعلومات العربية ف ي عر ر " القاهرة واجلمعية املصرية للمكتبات واملعلومات 

 .م 02/00/0222-02 -هر  20/00/0402-02 "الرقمنة 
 الجمعية المررية للمكتبات والمعلومات 

  حت   0222يوليو  2  –   2املؤمتر القومي الثال  عشر وخصائيي املكتبات واملعلومات يف مصر من
 .المكتبة صناعة الحياة" حت  شعار"  المكتبة والمجتمع في مرر" عنوان



6 

 

  اجلمعيررررة املصرررررية للمكتبررررات : عشررررر وخصررررائيي املكتبررررات واملعلومررررات يف مصررررر الث    انياملررررؤمتر القررررومي
المكتب   ة والتثقي   ا السياس   ي والحري   ة "  حتررر  عنررروان  مكتبرررة مبرررارك العامرررة بررردميا ، –. واملعلومرررات

 0222يونيو  02 – 04  "الفكرية في مرر
  اجلمعيرررة املصررررية للمكتبرررات : احلرررادي عشرررر وخصرررائيي املكتبرررات واملعلومرررات يف مصرررر الق   ومياملرررؤمتر

 المكتب         ات و مح         و األمي         ات ال         ثَلث"  حتررررررررر  عنررررررررروان جامعرررررررررة املنصرررررررررورة،  –. واملعلومرررررررررات
 .0222يونيه  02-02 "( األمية المعلوماتية  -األمية الثقافية  -األمية األلفبائية ) 

 اجلمعيرررررة املصررررررية للمكتبرررررات : يي املكتبرررررات واملعلومرررررات يف مصررررررالعاشرررررر وخصرررررائ الق     ومي الم     ؤتمر
مهنة المكتبات والمعلومات ف ي مر ر ب ين التنري ر "   حت  عنروان أكتوبر، 2جامعة  –. واملعلومات
 .0222يونيه 02-02"  والممارسة

 واملعلومراتاجلمعية املصرية للمكتبرات : املؤمتر القومي الساب  وخصائيي املكتبات واملعلومات يف مصر .
 مررررررررن"المكتب        ات المر        رية ف        ي خدم        ة البح        ا العلم        ي" حترررررررر  عنرررررررروان جامعررررررررة حلرررررررروان، –
 .0222فرباير  02 - 2

 الجمعية المررية لنرم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات 
  نرم دعم القرار وإدارة األزمات  " املؤمتر العلمي السادس عشر لنظم املعلومات وتكنولوجيا احلاسبات

 Decision Support Systems and Crisis Management " اجلمعيرة
املصرية لنظم املعلومات وتكنولوجيا احلاسبات، و كلية العلوم اإلدارية بأكادميية السادات للعلوم اإلداريرة 

 . 0222فرباير  02 -02القاهرة  -
 قسم المكتبات والمعلومات ومركز بحوث  نرم خدمات المعلومات جامعة القاهرة 

 إشكالية املصطلح يف جمال املكتبات والوثائق .  املؤمتر العلمي الثامن لقسم املكتبات والوثائق واملعلومات
 .0202أبريل،  22:22واملعلومات 

 المكتبة المركزية بجامعة القاهرة 
  00إ  اخلمرريس  0222مررارس  0يف الفرررتة مررن اوحررد  "ك ي  ا مر  ربجب  "  املتكامررل الثقررايفالربنررامج 

مشروعات التوثيق والتح ول الرقم ي للكت ب . " املكتبة املركزية اجلديدة جبامعة القراهرة. 0222مارس 
 "التراثية واآلثار المررية والحضارة المررية خاصة المتا  على البكة االنترن 

  المنوفيةقطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة 
  مواجه ة "حتر  عنروان .اوول لتحسني جودة الدراسات العليا يف مؤسسات التعليم العايل  العلمياملؤمتر

 .0222فرباير 02إ   02يف الفرتة من . جامعة املنوفية "التحديات والتوج  نحو المستقبل والتنمية
 الهادات تقدير 

سسات التعليمية واألكاديمية والمهنية في مرر الحرول على العديد من الهادات التقدير من عدد من المؤ 
 .والسعودية

 أسامة خميس" من لم يتقد  في أي الئ فإن  يتقاد  في كل الئ " 

http://www.facebook.com/event.php?eid=231229516176&ref=mf
http://www.facebook.com/event.php?eid=231229516176&ref=mf

