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 الجنسية اسم املحكم
الدرجة 

 العلمية
 الجوال الجامعة التخصص الدقيق

الهات

 ف
 البريد الكتروني

علوماتدراسات امل أستاذ سعودي أ.د. سالم بن محمد السالم  

اإلمام محمد بن 

 سعود اإلسالمية

و أستاذ زائر 

 بجامعة حائل

050 270 3638 --- Salem2@hotmail.com 

 مكتبات ومعلومات أستاذ مصري  أ.د. أحمد عبادة العربي
 وكيل كلية اآلداب

 جامعة طنطا
00201007366055 --- ahmed.ebada@art.tanta.edu.eg 

أ.د. عبد الرشيد بن عبدالعزيز 

 حافظ
 مكتبات ومعلومات أستاذ سعودي

جامعة امللك 

 عبدالعزيز
0505682198 --- aahafez@kau.edu.sa 

 مكتبات ومعلومات أستاذ مصرية أ.د. ناريمان متولي اسماعيل
جامعة 

 اإلسكندرية
00201009998821 --- Naronoor25@gmail.com 

 مكتبات ومعلومات أستاذ ليبي أ.د. إبراهيم أحمد املهدوي 

 كلية اآلداب 

جامعة بنغازي  

 ليبيا

00218925807501 --- ibmehdawi@gmail.com 

 مكتبات ومعلومات أستاذ سعودي علي ابراهيم النملة 
جامعه اإلمام 

 محمد بن سعود 
--- ---  

- 
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 تقنية املعلومات أستاذ  مصرية  أ.د. بدوية محمد البسيوني

رئيسة قسم 

املكتبات 

 واملعلومات

 بجامعة طنطا

00201159181801 --- Badawia.elbasuni@art.tanta.edu.eg 

 مكتبات ومعلومات أستاذ تونس ي أ.د. وحيد بن الطاهر قدورة
املعهد العالي 

تونس -للتوثيق   
0021695397495 --- 

wgadoura@yahoo.fr 

 

 --- --- --- جامعه املجمعة  مكتبات ومعلومات أستاذ سعودي حمد ابراهيم العمران 

 مكتبات ومعلومات أستاذ سعودي أ.د. يحي بن محمود  بن جنيد

رئيس مركز 

البحوث 

والتواصل 

 املعرفي

055 546 6752 

050 541 0013 
--- ymzjunaid@gmail.com 

 mfah12@gmail.com --- 00201223418279 جامعة القاهرة مكتبات ومعلومات أستاذ مصري  أ.د. محمد فتحي عبدالهادي

ومعلوماتمكتبات  أستاذ سعودي أ.د. راشد بن سعد القحطاني  

وكيل عمادة 

 شؤون املكتبات

بجامعة  اإلمام 

محمد بن سعود 

 اإلسالمية

050 524 8910 --- Rashed98@hotmail.com 

 abdulguomalhssan@gmail.com --- 00249912912209جامعة افريقيا  مكتبات ومعلومات أستاذ سوداني عبدالحليم الحسن مأ.د. عبد القيو 
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 العاملية

 مكتبات ومعلومات أستاذ مصري  أ.د. أسامة السيد محمود

رئيس اللجنة 

العلمية لالتحاد 

العربي للمكتبات 

 جامعة القاهرة

00201004505035 --- Usama.elsayed@gmail.com 

 مكتبات ومعلومات - - هدى محمد العمودي
جامعه امللك 

 عبدالعزيز 
- - - 

 مكتبات ومعلومات - - ايمان عبدالعزيز بانجة
جامعه امللك 

 عبدالعزيز
- - - 

 - - - جامعة ام القرى  مكتبات ومعلومات - - السيد السيد النشار 

 - - - جامعة ام القرى  مكتبات ومعلومات - - اسامة احمد جمال السيد 
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