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ض ىذ ٔح

-

ط ص

اليوم األول :السبت  6أغسطس 2016م
 10:00ص – 12:00م

جمسة االفتتاح

 12:00م – 2:00م

التسجيل – القاعة الكبرى – رئاسة األكاديمية

القاعة الكبرى – رئاسة األكاديمية

 2:00م –  3:30م

استراحة شاي – مقابالت إعالمية – المعرض المصاحب

 3:30م – 5:00م

استراحة الغداء

 5:30م – 6:00م

برنامج جائز حمدان بن راشد لألداء التعميمى المتميز

أ  /حصة بن سمطان الزعابى

(الطريق الى تميز عربى في التعميم)

 6:00م – 9:00م

ندوة شعرية
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ض ىذ ٔح

-

ط ص

اليوم الثاني :األحد 7أغسطس 2016م
 09:00ص–  09:15ص

محاضرة عامة

أ.د .حشمت قاسم

تحميل االستشيادات المرجعية وتطور القياسات الوراقية

 09:15ص  10:45 -ص

الجمسة العممية األولى:

قياسات المعمومات بين الماضي والحاضر

 رئيس الجمسة أ.د .حشمت قاسم
اسم الباحث
د .عبدالرحمن فراج

عنوان الورقة العممية

قياسات المعمومات في مطمل القرن الحادي والعشرين

أ.د .حسناء محمود محجوب،

قياسات المكتبات وعالقتيا بقياسات النشاط العممي :دراسة

أ .أسامة غريب عبد العاطي

تطبيقية عمى قياسات المكتبات بمكتبة مصر العامة
لثٕاواخ لرضمٕح لذ عمح لمٕاضاخ لمعلُماخ َأضالٕة تمٕٕم
لثذُث لعلمٕح :د ضح تذلٕلٕح
ل ُمعرف لرلمٓ ل ائه َلٕاضاخ لمعلُماخ :لفرص َ لتذذٔاخ
َمعثر
التظال لعلمٓ فٓ لتر ث إلضالمٓ :طملٕح ومُر ًجا
ً
للذضا ج لعرتٕح إلضالمٕح إلّ أَ تا
لثثلُٕمترٔمٕا فّ لمرن لذادِ َ لعشرٔه :د ضح فّ طر
َ لمفإٌم
لذضُ لعرتٓ فٓ تظىٕف لُٔثُمتركص َ لتظىٕفاخ لفرعٕح
لً :د ضح ضت شافٕح
Models of Scholarly Communication and
Citation Visualization

د .عثٕر ٌالل
أدمذ ضعٕذ أدمذ متُلٓ
تٕع مذمُد عثذ لٌُاب دمحم
دمحم خمٕص لطٕذ لذثاطّ
كرٔمان ت ىا طذلٓ عثذ لعسٔس
MorcousMassoud
 10:45ص–  12:15م

الجمسة العممية الثانية:
الدوريات العممية في ضوء قياسات المعمومات

 رئيس الجمسة أ.د .سامي الخزندار
اسم الباحث
أ.د .طالح أدمذ مخلُف
د .زٔذ أدمذ شمطان
Dr. Essam Mansour

عنوان الورقة العممية
التجاٌاخ ل مٕح َ لىُعٕح لألتذاث لمعىٕح تا َلاف لعالمٕح
َ َلاف إلضالمٕح َ لمفٍرضح فٓ شث ح لعلُ Web of
َ Scienceلاعذج ض ُتصScopus
Arab authors’ perceptions about the scholarly
publishing and refereeing system used in
Emerald’s library & information science journals
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ض ىذ ٔح

د .ضٍٕر عثذ لثاضظ عٕذ
د .أمل دمحم خالف

-

ط ص

لذَ ٔاخ لمظرٔح فٓ لُ عذ تٕاواخ الضتشٍاد خ لمرجعٕح
لعالمٕح :د ضح تذلٕلٕح
معامل لتأثٕر للذَ ٔاخ لعرتٕح فٓ تخظض لم تثاخ
َ لمعلُماخ

أ.د .أضامح ضعٕذ عثذ لظادق
د .طالخ كر مً ضالم لمس َْ

معُلاخ لىشر لعلمٓ للثذُث لمذاضثٕح  -تٕه لُ لع َ لمأمُل
مذِ لتس لثادثٕه لترتُٕٔه لعرب تمُ عذ لىشرللر ت ح
لىفطٕح مرٔ ٕح للىشر فٓ لمجالخ َ لذَ ٔاخ لعرتٕح
أخاللٕاخ لىشر تذَ ٔاخ لعلُ لظذٕح لعرتٕح لم شفح تماعذج
تٕاواخ  : ISI Web Of Knowledgeد ضح تأضلُب تذلٕل
لمذتُِ

 12:15م  12:45 -م

استراحة شاي

 12:45م –  01:15م

محاضرة عامة

أ.د .سيد كاسب

الدروس المستفادة من التعامل مل التصنيفات الدولية لمجامعات:

د .مذمُد شرٔف زكرٔا

جامعة القاىرة نموذجا
 01:15م –  03:00م

الجمسة العممية الثالثة:

إنتاجية المؤسسات األكاديمية وتصنيفاتيا الدولية

 رئيس الجمسة أ.د .سيد كاسب
عنوان الورقة العممية

اسم الباحث
د.حنان الصادق بيزان

قياس أداء النشاط العممي لقسم دراسات المعمومات باالكاديمية

أ.د .إنعام عمي توفيق الشيربمي،

المقاييس والمعايير المستخدمة في قياس جودة منظومات

كريمان بكنام صدقي عبد العزيز

اإلنتاج الفكري ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة القاىرة المسجل

د .نديرة صبحى دمحم

اإلنتاج العممى ألعضاء ىيئة التدريس بكميات اليندسة فى

أ .د .صباح رحيمة محسن

الميبية :دراسة سيانتومترية

األعمال بالمؤسسات المعموماتية  :دراسة تطبيقية
في قواعد البيانات الدولية :دراسة تحميمية

الجامعات المصرية الحكومية المنشور بالدوريات األجنبية:
دراسة تحميمية لمؤشرات اإلنتاجية العممية

د .آمال طو دمحم

النشر الدولي ألبحاث أعضاء ىيئة التدريس بجامعة بني سويف:
دراسة ببميومترية
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ض ىذ ٔح

د .حسن أحمد مصطفى

-

ط ص

اإلنتاج العممى لمباحثين بجامعة قناة السويس المنشور بقاعدة
بيانات  :Scopusدراسة ببميومترية

إسراء دمحم إبراىيم ىاشم

دور موقل المكتبة الجامعية فى اإلرتقاء بتصنيف الجامعة
عالمياًا :دراسة ويبومترية مقارنة

 03:00م–  04:30م

استراحة الغداء
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ض ىذ ٔح

-

ط ص

اليوم الثالث :االثنين  8أغسطس 2016م
 09:00ص–  09:30ص

محاضرة عامة

أ.د .أحمد عمي الخطيب

معامل التأثير العربى وعالقتو بالتعميم والبحث العممى

 09:30ص –  10:00ص

محاضرة عامة

أ.د .دمحم فتحي عبد اليادي

قياسات المعمومات فى األدبيات العربية

 10:00ص –  11:30ص

الجمسة العممية الرابعة:
نحو كشاف عربي لالستشيادات المرجعية

 رئيس الجمسة أ.د .دمحم فتحي عبد اليادي
عنوان الورقة العممية

اسم الباحث
أ.د .محمود عبد العاطى

معامل التأثير العربى :الواقل والتحديات

أ.د .حسناء محمود محجوب

مقترح مشروع إلنشاء كشاف استشيادات مرجعية لإلنتاج الفكرى

د .أمجذ جمال دجازْ

د .دمحم سالم غنيم

الصادر بالمغة العربية
" لتجىٕص لعلمٓ" َدَ ي فٓ فع معامل تأثٕر لذَ ٔاخ
لعرتٕح :د ضح ت ثٕمٕح علّ لذَ ٔاخ إلما تٕح لمتخظظح
فٓ مجال لعلُ َ لت ىُلُجٕا َ لم شفح تماعذج تٕاواخ ISI
Web of Knowledge
نحو كشاف وطني لالستشيادات المرجعية في مجال المكتبات
والمعمومات في مصر؛ نموذج تجريبي

د .فايزة دسوقي أحمد

الكشاف العربي لالستشياد المرجعي :دراسة تخطيطية

د .داليا عبد الستار الحموجي

كشافات االستشيادات المرجعية القومية :دراسة مقارنة مل

د .دمحم رمضان رزق ،د.ىيام حممي ابراىيم

التخطيط إلنشاء كشاف عربي
دور المرصد المصرى لمعموم والتكنولوجيا واالبتكار فى رصد
وتحميل بيانات العموم والتكنولوجيا فى مصر

د .محمود خميفة

نحو قاعدة بيانات لإلنتاج الفكري في تخصص المكتبات
والمعمومات :الضبط الببميوجرافي ،االستشيادات المرجعية،
والقياسات الببميومترية
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ض ىذ ٔح

-

ط ص

ك

د .متولي عمي دمحم دمحم
د .عثذ لٍادْ ته مذضا لعٕذ َش
د.خالذ ته ضلٕمان معتُق

المبادرات الدولية لمقياسات اإللكترونية :دراسة تحميمية
لتذذٔاخ وذُ ت ثٕك معامل لتأثٕر لعرتٓ :د ضح تذلٕلٕح علّ
إلوتاج لف رْ للمجالخ لعلمٕح لظاد ج مه جامعح أ لمرِ

 10:00ص –  11:30ص

الجمسة العممية الخامسة (جمسة موازية):
تجارب عالمية وعربية في قياسات المعمومات

 رئيس الجمسة أ.د .طالح أدمذ مخلُف
اسم الباحث
د .صالح عبد العظيم الشاعر

عنوان الورقة العممية
موقل بحوث المغويات العربية من البيئة المعموماتية :دراسة
مستقبمية

د .ابراىيم حسن أبوالخير

اإلنتاج الفكري العربي في مجال اإلقتصاد واالدارة :دراسة
تحميمية

د .ميا أحمد إبراىيم دمحم

أدوات قياس االنتاجية العممية والتأثير العممي لمباحثين عمى
شبكة االنترنت لرفل معامل  H Indexفي مجال العموم اإلنسانية
واالجتماعية

ىادية يوسف عبدالرحمن

المحتوي الرقمي في السودان :الفرص والتحديات

د /أحمد حسن دمحم حجاج

التحول الرقمى وتأثيره عمى الباحثين فى مركز معوقات الطفولة
جامعة األزىر

أمل صالح محمود رضوان

اإلنتاج الفكرى المنشور بقواعد البيانات العالمية في العموم

اإلجتماعية واإلنسانيات :دراسة تحميمية مقارنة
Tailored Design of Novel Silicone/Cu2O
Mohamed S. Selim, Maher A. ElNanocomposites as Foul-Release Coatings
Sockary, Sherif A. El-Safty,
Ahmed I. Hashem, Ossama M.
Abo Elenien, Ashraf M. ELSaeed, Nesreen A. Fatthallah
Wehrl entropy and entanglement for a qubit in
S. Abdel-Khalek, K. Berrada and
power-law potential field in the presence of
Sadah. A. Alkhateeb
atomic motion
A Matrix iterative technique for the solution of
NermeinAbd-el-Satar Saber, Emil
fredholm integral equations of the second kind
SobhiShokralla
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ض ىذ ٔح

-

ط ص

 11:30ص –  12:00م

استراحة شاي

 12:00م –  12:30م

محاضرة عامة

أ.د .فيد بن عبدالعزيز العسكر

الفيرس العربي لالستشيادات Arabic Citations Index
) : (ACIمبادرة دولية إليجاد آلية موضوعية لرصد وتصنيف
أوعية النشر الصادرة بالمغة العربية

 12:30م –  01:00م

محاضرة عامة

أ.د .سامي الخزندار

الرؤية الحضارية لمعامل التأثير العربي :بين النظرية وتجربة

 01:00م –  01:30م

ورشة عمل ()1

أ .دمحم إبراىيم خميل

مجموعة تطبيقات  PlumXكأداة لمقياسات البديمة

 01:30م –  02:00م

ورشة عمل ()2

أ .دمحم عبدالسالم

الشراكة مل  : EBSCOتحقيق االنتشار الدولي لممجالت

 02:00م  02:30 -م

ورشة عمل ()3

أ .دمحم الزلباني

قياسات المعمومات في المستودعات الرقمية

 03:00م–  04:30م

استراحة الغداء

الواقل

األكاديمية
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ض ىذ ٔح

-

ط ص

اليوم الرابع :الثالثاء  9أغسطس 2016م
 09:00ص –  11:00ص

الجمسة العممية السادسة:
اتجاىات حديثة في قياسات المعمومات

 رئيس الجمسة أ.د .حسناء محجوب
اسم الباحث
أ .د.دمحم فتحى عبد الهادى
د .آالء جعفر الصادق،
د .أحمد حسٌن المصري
د .أسماء عثمان عبد المنعم عثمان
د .مروة السٌد سعٌد عماشة
إهداء صالح ناجً دمحم
أمٌرة أحمد السٌد مصطفى
نرمٌن إبراهٌم على إبراهٌم اللبان
د .سرفٌناز أحمد حافظ
د.متولً علً دمحم دمحم
د .عبدالرحمن فراج
 11:00ص –  01:00م

عنوان الورقة العلمٌة
القٌاسات البدٌلة كتوجه جدٌد فى قٌاسات المعلومات  :دراسة
مفاهٌمٌة
التواجد العربً فً مواقع الشبكات االجتماعٌة األكادٌمٌة:
دراسة تحلٌلٌة للمؤسسات واألفراد
دور شبكات التواصل االجتماعً فى نشر وتقٌٌم المعلومات
بالمجتمع األكادٌمً :دراسة تحلٌلٌة
قٌاس استخدام مصادر المعلومات اإللكترونٌة لدى طالبات
جامعة الجوف :دراسة مٌدانٌة
قٌاسات المستودعات الرقمٌة على الوٌب  :نحو مستودعات
أكثر كفاءة وفاعلٌة
القٌاسات على مستوى المقاالت Article-level metrics
 : ALMsمفاهٌم ونماذج
استخدام سجالت الوقائع اإللكترونٌة  Web Logفً تطوٌر
مواقع المؤسسات المتاحة عبر الوٌب
قٌاس تأثٌر االنتاج الفكرى المتخصص فى مجال المكتبات
والمعلومات من خالل شبكات التواصل االجتماعى :دراسة
استكشافٌة
القٌاسات البدٌلة فً مقابل االستشهادات المرجعٌة لألبحاث
الطبٌةالمصرٌة بقاعدة بٌانات  Scopus:دراسة تحلٌلٌة
األلتمترٌقا فً ضوء نظام االتصال العلمً
الجمسة الختامية والتوصيات

 رئيس الجمسة أ.د .محمود عبد العاطي
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