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 صورة شخصية:

 

 بيانات شخصية :

 االسم : سهير عبد الباسط عيد     

 01155660227املحمول: 

 sabdelbaset@art.bsu.edu.egالبريد اإللكتروني: 

 

 املؤهالت العلمية :

 التاريخ التقدير الجامعة الكلية املؤهل م

 تازة في املكتباتالليسانس املم 1
 اآلداب

القاهرة، فرع بني 

 سويف

 ممتاز
1992 

ماجستير املكتبات عن رسالة بعنوان "االتحادات  2

 والجمعيات املهنية وخدماتها في مجال املكتبات واملعلومات"
 اآلداب

القاهرة، فرع بني 

 سويف
 1999 ممتاز

دكتوراة املكتبات عن رسالة بعنوان "مجتمع املعلومات  3

ائزه االقتصادية والتكنولوجية مع قياس نمو قوة العمل ورك

 املعلوماتية لعينة من الدول املتقدمة والنامية"

 اآلداب
القاهرة، فرع بني 

 سويف

مرتبة الشرف 

 2004 األولى

 

 التدرج الوظيفي:

 إلى من  الجهة الوظيفة م

 1999 1993 كلية اآلداب، القاهرة، فرع بني سويف ، مصر معيد 1

 2004 1999 كلية اآلداب، القاهرة، فرع بني سويف ، مصر رس مساعدمد 2

 2011 2004 كلية اآلداب، جامعة بني سويف، مصر مدرس 3

 2011فبراير  2008 كلية اآلداب، جامعة مصراتة ، ليبيا محاضر 4

 2017 2011 كلية اآلداب، جامعة بني سويف، مصر أستاذ مساعد  5

 اآلن 2018يناير  عة بني سويف، مصركلية اآلداب، جام أستاذ  6

اآلداب لشئون وكيل كلية  7

 التعليم والطالب

 اآلن 22/4/2018 كلية اآلداب، جامعة بني سويف، مصر

 

 األنشطة التدريسية:

 تدريسها: متاملقررات اليت  -1

 الدولة اجلامعة الكلية املرحلة اسم املقرر
 مصر بين سويف باآلدا املاجستري علم املكتبات الدويل واملقارن
 مصر بين سويف اآلداب املاجستري اقتصادايت جمتمع املعلومات

 مصر بين سويف اآلداب املاجستري مؤسسات اجملتمع املدين
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 الدولة اجلامعة الكلية املرحلة اسم املقرر
 مصر بين سويف اآلداب املاجستري تطبيقات احلاسب اآليل 

 مصر بين سويف اآلداب املاجستري إدارة الوقت واالجتماعات
 مصر بين سويف اآلداب الدكتوراة لوم النفسيةاملكتبة الرقمية يف الع

 مصر بين سويف اآلداب الليسانس مناهج البحث يف علوم املكتبات
 مصر بين سويف اآلداب الليسانس بناء وتنمية املقتنيات

 الليسانس الفهرسة الوصفية يف املكتبات
 الليسانس

 اآلداب
 اآلداب

 بين سويف
 مصراتة

 مصر
 ليبيا

 الليسانس ومؤسسات املعلوماتإدارة املكتبات 
 الليسانس

 اآلداب
 اآلداب

 بين سويف
 مصراتة

 مصر
 ليبيا

 الليسانس املدخل إىل علم املكتبات واملعلومات
 الليسانس

 اآلداب
 اآلداب

 بين سويف
 مصراتة

 مصر
 ليبيا

 ليبيا مصراتة اآلداب الليسانس النظم اآللية يف املكتبات
 ليبيا مصراتة اآلداب الليسانس نظم اسرتجاع املعلومات

     

 املشاركة يف أعمال االمتحانات: -2

عضو دائم بلجنة كنترول الكلية )  1

 تداول، ورصد، فحص التماسات(

 2007إلى  1998من  كلية اآلداب جامعة بني سويف

 2006/2007دور مايو  كلية اآلداب جامعة بني سويف عضو لجنة طباعة أسئلة االمتحانات 2

 2010/2011دور مايو 

دور   -2012/ 2011دور يناير ودور مايو  كلية اآلداب، جامعة بني سويف عضو لجنة التكويد والرصد 3

 2012/2013يناير ودور مايو 

 2014/2015دور يناير ودور مايو  كلية اآلداب جامعة بني سويف لجنة طباعة أسئلة االمتحانات رئيس 4

/ 2016و 2015/2016العام الجامعي  جامعة بني سويف كلية اآلداب املنسق العام لالمتحانات  5

 2018/ 2017 ترم أول  ،2017

 

 تطوير اللوائح الدراسية:-3
 

الل العام . خالدراسات العليا وفقا لنظام الساعات املعتمدةالئحة كلية اآلداب ملرحلتي الليسانس و عضو لجنة إعداد  -1

 2012/2013الجامعي 

 

 الكتب الدراسية املؤلفة:-4

 رقم اإليداع الصفحات تاريخالنشر مكانالنشر اسمالناشر عنوانالكتاب

 21893/2012 ص 263 2015 بني سويف دار الكتاب الجامعي ملحات في مناهج البحث العلمي في املكتبات

 األنشطة البحثية:

 املنشورة يف الدوريات:الدراسات  -1
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 م
 عنوان البحث

 عنوان الدورية الناشرة والعدد
شر تاريخ الن

 والصفحات

1.  

االتجاهات الحديثة في املكتبات  الجمعيات املصرية للمكتبات واملعلومات

 واملعلومات

 14،ع  7مج

 2000يونيو

 205 -177ص ص 

2.  

كشاف االتجاهات الحديثة في املكتبات واملعلومات 

(1997 /2001) 

االتجاهات الحديثة في املكتبات 

 واملعلومات

 17،ع   9مج

 2002يناير 

 289-269ص ص 

3.  
، 4مج -.عالم املعلومات واملكتبات والنشر الجمعيات املهنية في مجال األرشيف والوثائق

 1ع

 2002يوليو 

 146 -130ص ص 

4.  

مجتمع املعلومات : دراسة في املفاهيم والخصائص 

 والقياسات

االتجاهات الحديثة في املكتبات 

 واملعلومات

 22،ع 11مج 

 2004يوليو 

 153 -123ص ص 

5.  

االتجاهات الحديثة في املكتبات  املصري نحو مجتمع املعلومات التحول 

 واملعلومات

 23،ع 12مج 

 2005يناير 

 137-109ص ص 

6.  

إفادة الباحثين العرب من مصادر املعلومات 

اإللكترونية املتاحة من خالل اإلنترنت: دراسة 

تحليلية لالستشهادات املرجعية في مقاالت دوريات 

م إلى 1999خالل الفترة من املكتبات واملعلومات  

 م 2005

 3000العربية 

 1، ع7س

 2007مارس

 92-49ص ص 

7.  

اتجاهات الطالب نحو الدراسة بقسم املكتبات 

جامعة بني سويف؛ دراسة  –والوثائق بكلية اآلداب 

 (مع د. أمال طه وصفية تحليلية )مشترك

دراسات عربية في املكتبات وعلم 

 املعلومات

 2،ع13مج

 2008مايو 

 124 - 60ص ص 

8.  

 – 1876مطبوعات الجمعية الجغرافية املصرية 

مع د. محمد  م؛ دراسة ببليومترية )مشترك2005

 (حسن، وأ. أنور سيد

دراسات عربية في املكتبات وعلم 

 2،ع13املعلوماتمج

 2008مايو 

 168 -125ص ص 

9.  
تحليل مضمون الدراسات الببليومترية في دوريات 

 يةاملكتبات واملعلومات العرب

 3000العربية 

 36، ع9س

 2009يولية 

 64 -25ص ص 

10.  

قياس إفادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

بجامعة بني سويف من قواعد البيانات املتاحة من 

خالل مشروع املكتبة الرقمية باملجلس األعلى 

مع د. أمال طه  للجامعات : دراسة مسحية )مشترك

 (محمد

 34ع ،الفهرست
 2011ابريل 

 73 -24ص ص 
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11.  

السلوك القيادي للمرأة في املكتبات الجامعية 

ع م ومدى فعاليته : دراسة وصفية تحليلية )مشترك

 (د. فايزة دسوقي محمد

دراسات عربية في املكتبات وعلم 

 3ع،15مج  -. املعلومات

 2010سبتمبر 

 140 -63ص ص 

12.  

الحكومة اإللكترونية املحلية: دراسة تحليلية 

  29ع -مجلة كلية اآلداب. افظات املصريةتقييمية لبوابات املح

ديسمبر  –)أكتوبر 

2013) 

 193 -103ص ص 

13.  
املكتبات  أخصائييمصادر ضغوط العمل لدى 

 الجامعية بمصر
 12ع -بحوث في علم املكتبات واملعلومات.

 (2014)مارس 

 330 -241ص ص  

14.  

مشاركة املعرفة بين أعضاء الهيئة التدريسية 

 52-51، ع13س -الفهرست. سة مسحيةبجامعة بني سويف: درا

أكتوبر  -يوليو)

2015) 

 228 -183ص ص 

15.  
العمل التطوعي في املكتبات الجامعية املصرية: 

 دراسة ميدانية

االتجاهات الحديثة في املكتبات 

 45ع ،  23مج  -.واملعلومات 

 (2016يناير)

 282 -239ص ص 

16.  
الدوريات املصرية في قواعد بيانات االستشهادات 

 رجعية: دراسة تحليليةامل

املجلة الدولية لعلوم املكتبات 

  3، ع3مج-.واملعلومات

سبتمبر  –)يوليو 

 53-11صص(2016

17.  
اإلنتاجية العلمية ألخصائيي املكتبات واملعلومات في 

 : دراسة استطالعيةمصر

، 3مج -املجلة املصرية لعلوم املعلومات.

  2ع

 (2017ابريل )

 120 - 63ص ص 

18.  
وماتي وما يرتبط به في اإلنتاج الفكري الوعي املعل

 . دراسة تحليلية: العربي
. مجلة املكتبات واملعلومات العربية

 1، ع38س

، ص  2018، يناير 

 186 -147ص 

19.  
تنمية وعي طالب قسم علوم املعلومات بجامعة بني 

 االنتحال العلميبسويف 
.  مجلة املكتبات واملعلومات العربية

 4، ع38س

 ص2018 أكتوبر 

 112 -81 ص
 

 العروض والرتمجات:-2

 تاريخ النشر املجلة الناشرة العنوان  م

االتصاالت واملعلوماتية في مصر: الواقع واملستقبل حتى  1

 / تأليف عبد املنعم يوسف بالل2020عام 

 مجلة املكتبات واملعلومات العربية

 1، ع24س

 2004يناير 

 178-175ص ص 

قتصادية والتكنولوجية مع مجتمع املعلومات وركائزه اال 2

قياس نمو قوة العمل املعلوماتية لعينة من الدول 

 املتقدمة والنامية )رسالة الدكتوراة(

االتجاهات الحديثة في املكتبات 

 22، ع11مح -.واملعلومات

 2004يوليو

 277-267ص ص 

 2005يونيو  3000العربية  تحديات عصر املعلومات/ تأليف نبيل علي 3

لراهن لدراسات مجتمع املعلومات/ تأليف الوضع ا 4

 ؛ ترجمة سهير عبد الباسطأليستير س. دف

االتجاهات الحديثة في املكتبات 

 24، ع12مج -.واملعلومات

 2005يوليو 

 246-231ص ص 
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 اإلشراف على الرسائل اجلامعية:-3

سنة  الجهة الدرجة الباحث عنوان الرسالة م

 التسجيل

طبيعة  سنة اإلجازة

 إلشرافا

 التقدير

مكتبات املراكز الثقافية بمحافظة   .1

 اإلسكندرية

مروة سيد 

 محمد

قسم املكتبات والوثائق، كلية  ماجستير

 اآلداب، جامعة بني سويف

 ممتاز مشارك 2010 

مدى إفادة أعضاء هيئة التدريس   .2

ومعاونيهم بجامعة األزهر فرع أسيوط 

من املواقع اإللكترونية اإلسالمية 

على شبكة اإلنترنت: دراسة  املتاحة

 ميدانية

فراج أحمد 

محمد 

 فراج

قسم املكتبات واملعلومات،  ماجستير

 كلية اآلداب جامعة أسيوط

ممتاز مع  رئيس ي 2015/ 15/11 2013

التوصية 

 بالطبع

اتجاهات العاملين واملستفيدين   .3

نحو خدمات مشروع املكتبة 

الرقمية بجامعة بني سويف: 

 دراسة مسحية

ير منى من

 أحمد

قسم علوم املعلومات،  كلية  ماجستير

 اآلداب جامعة بني سويف
 ممتاز رئيس ي 2015 

تسويق خدمات مواقع الناشرين   .4

على اإلنترنت: دراسة مقارنة 

 للمواقع العربية واألجنبية

حاتم 

محمد 

جمال 

 محمد

قسم علوم املعلومات،  كلية  ماجستير

 اآلداب جامعة بني سويف
ممتاز مع  ئيس ير  18/1/2016 2010

التوصية 

 بالطبع

القراءة في عصر تكنولوجيا   .5

املعلومات واالتصاالت لدى 

أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

بجامعة جنوب الوادي بقنا: 

 دراسة ميدانية

مروة 

محمد 

حسن 

 محمود

قسم املكتبات  ماجستير

واملعلومات، كلية اآلداب، 

جامعة جنوب الوادي 

 بقنا

تاز مع مم رئيس ي 2016 2013

التوصية 

 بالطبع

بناء مصادر املعلومات الرقمية   .6

وتنميتها بمكتبات كليات جامعة 

جنوب الوادي بقنا ومدى اإلفادة 

 منها

ندا عبد 

املعز أبو 

 املجد

قسم املكتبات  ماجستير

واملعلومات، كلية اآلداب، 

جامعة جنوب الوادي 

 بقنا

ممتاز مع  رئيس ي 2016 2013

التوصية 

 بالطبع

املال املعرفي في مكتبات رأس   .7

جامعة القاهرة ودوره في تحقيق 

 امليزة التنافسية

أميرة 

محمد 

 سيد

قسم علوم املعلومات،   ماجستير

كلية اآلداب جامعة بني 

 سويف

 ممتاز رئيس ي 2016 2014

البوابات اإللكترونية للجامعات:   .8

دراسة تقييمية مقارنة لعينة من 

 مع الجامعات العربية واألجنبية

وسام 

حسن 

 مصطفى

قسم علوم املعلومات،   دكتوراة

كلية اآلداب جامعة بني 

 سويف

ممتاز مع  مشارك 24/7/2017 2014

التوصية 

 بالطبع

 

 مناقشة الرسائل العلمية

تاريخ  الجهة الدرجة الباحث عنوان الرسالة م

 املناقشة

 التقدير

تسويق خدمات املعلومات في املكتبة القومية الزراعية  .1

/ اشراف د. فيدان مسلم، د. صرية: دراسة حالةامل

 إيناس صادق

وسام حسن 

 الوكيل

قسم املكتبات والوثائق،  ماجستير

كلية اآلداب، جامعة بني 

 سويف

 ممتاز 2014
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طالب الثانوية بمحافظة املنوفية: دراسة  الوعي املعلوماتي لدى .2

 / إشراف أ.د. شعبان خليفةميدانية

أحمد يسري 

 حامد علي

قسم املكتبات  جستيرما

واملعلومات، كلية 

 اآلداب، جامعة بنها

 ممتاز 13/4/2017

الكتب اإللكترونية في مكتبات الجامعات اإلماراتية وأنماط  .3

 / إشراف أ.د. شعبان خليفة اإلفادة منها: دراسة ميدانية

محمد 

سعيد 

 رمضان

قسم املكتبات  دكتوراة

واملعلومات، كلية 

 اآلداب، جامعة بنها

 ممتاز 2017 /5/7

جودة تسجيالت الدوريات بالفهرس املوحد ملكتبات  4

الجامعات املصرية: دراسة تحليلية تجريبية/ إشراف ايناس 

 حسين صادق، منى فاروق علي

هالة مبروك 

 محمد

قسم املكتبات  ماجستير

واملعلومات كلية 

 اآلداب جامعة حلوان

 ممتاز 26/4/2018

ؤتمرات في إعداد الرسائل الجامعية مدى اإلفادة من أبحاث امل 5

بجامعة أسيوط: دراسة لالستشهادات املرجعية/ اشراف 

 علياء ابراهيم أحمدمنصور سعيد علي، 

إسراء 

أسامة 

 محمد طلبة

قسم املكتبات والوثائق  دكتوراة

واملعلومات، كلية 

 األداب جامع أسيوط

ممتاز مع  3/9/2018

التوصية 

 بالتبادل

رونية املتاحة عبر شبكة االنترنت كمصدر من املقارئ اإللكت 6

ر /اشراف منصو  مصادر املعلومات : دراسة تحليلية تقييمية

 سعيد علي

أسماء سيد 

 حسين سيد

قسم املكتبات والوثائق  ماجستير

واملعلومات، كلية 

 األداب جامع أسيوط

ممتاز مع  4/9/2018

التوصية 

 بالتبادل

 لبيئة الرقمية لدى طالبسلوكيات البحث عن املعلومات في ا 7

/ إشراف عزة فاروق الدراسات العليا بجامعة بني سويف

 جوهري، امال طه محمد

شيماء 

رمضان 

 تهامي صابر

قسم علوم املعلومات،  ماجستير

كلية اآلداب، جامعة 

 بني سويف

22 /

12/2018 

ممتاز مع 

التوصية 

 بالتبادل

 

 األعمال املقدمة يف املؤمترات-3

مكان وتاريخ  عنوان املؤتمر عنوان البحث م

 انعقاده

الجمعيات املهنية في مجال األرشيف  1

 والوثائق

املؤتمر العلمي الثالث للوثائق واألرشيف بعنوان "علوم 

الوثائق واألرشيف واملعلومات في مصر : حاضرها 

 ومستقبلها"

بني سويف 

 2002مارس 

األول للمكتبات واملعلومات بجامعة عين  املؤتمر العلمي التحول املصري نحو مجتمع املعلومات 2

 شمس بعنوان "مجتمع املعرفة"

 القاهرة

 2004مارس 

الرسائل الجامعية املجازة واملسجلة في  3

كلية اآلداب ببني سويف : دراسة 

 تحليلية "مشترك"

املؤتمر العلمي الثالث لخدمة املجتمع وتنمية البيئة 

 تمع املصري"بعنوان "العلوم اإلنسانية وتحديات املج

بني سويف 

 2004ابريل 

البحث عن املعلومات من خالل  4

 اإلنترنت

املؤتمر العلمي الرابع لخدمة املجتمع وتنمية البيئة 

بعنوان "نحو بناء استراتيجية للتنمية املعرفية في 

 املجتمع املصري"

بني سويف 

 2005ابريل 

العمل التطوعي في مجال املكتبات  5

 الجامعية

العلمي التاسع لكلية اآلداب بعنوان"العلوم املؤتمر 

 اإلنسانية وتفعيل دور مؤسسات العمل التطوعي "

-9بني سويف 

10 /4/ 2013 

البوابات اإللكترونية ملحافظات  6

 جمهورية مصر العربية

املؤتمر الدولي الثالث قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة 

بني سويف بالتعاون مع اتحاد الجامعات  بجامعة

 العربية

21 /5 /2013 
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الدوريات املصرية في قواعد بيانات  7

االستشهادات املرجعية: دراسة 

 تحليلية

 األسكندرية املؤتمر الدولي لقياسات املعلومات ومعامل التأثير العربي

أغسطس  6-9 

2016 

املكتبات في ظل االقتصاد القائم على  8

 : الدور املفقوداملعرفة

تصاد "اقاملؤتمر العلمي الثالث لعلوم املعلومات بعنوان 

املعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات: الفرص 

 والتحديات" 

 بني سويف

أكتوبر  10-11 

2017 

 املؤمترات اليت شاركت يف تنظيمها:-4

 التاريخ الجهة املوضوع م

تمر )من املؤ  املشاركة في تنظيم مؤتمرات الوثائق واألرشيف 1 .1

 األول حتى املؤتمر الخامس(

قسم املكتبات والوثائق 

 بكلية اآلداب ببني سويف

 2004إلى 2000من

املشاركة في تنظيم مؤتمرات خدمة املجتمع وتنمية البيئة  2 .2

 )من املؤتمر الثاني حتى املؤتمر السادس(

 2007إلى 2003من كلية اآلداب ببني سويف

مر الدولي الثالث لقطاع خدمة املشاركة في تنظيم املؤت  .3

املجتمع وتنمية البيئة بعنوان: دور البوابة اإللكترونية 

بالجامعات في النهوض بالبحث العلمي لخدمة املجتمع وتنمية 

 البيئة

قطاع خدمة املجتمع وتنمية 

البيئة بجامعة بني سويف 

بالتعاون مع اتحاد 

 الجامعات العربية

21/5/2013 

جامعة بني سويف بالتعاون  املؤتمر الدولي الثاني للتعليم عن بعد املشاركة في تنظيم  .4

 مع اتحاد الجامعات العربية

 م2014 ديسمبر 16-17

تولي أمانة املؤتمر العربي األول لعلوم املعلومات بعنوان:   .5

 معمارية املعلومات

 2015ابريل  6-5 جامعة بني سويف

 علوم املعلوماتعضو اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الثاني ل  .6

 بعنوان: التحول إلى مجتمع املعرفة: رؤى معلوماتية  

 جامعة بني سويف

 

 2016أبريل  13 -12

عضو اللجنة العلمية ملؤتمر قياسات املعلومات ومعامل   .7

 التأثير العربي

األكاديمية العربية للعلوم 

 والتكنولوجيا والنقل البحري 

 9-6اإلسكندرية 

 م2016أغسطس 

ة املؤتمر الحادي عشر لكلية اآلداب جامعة بني عضو أمان  .8

سويف بعنوان: "العلوم االجتماعية واإلنسانية في مكافحة 

 اإلرهاب"

كلية اآلداب، جامعة بني 

 سويف

 2016نوفمبر  14 -13

 بجامعة بني سويف كلية اآلداب تنظيم ندوة "دور املرأة في نهضة املجتمع"   .9

بالتعاون مع املجلس القومي 

 للمرأة

 2017مارس  19

كلية اآلداب بجامعة بني سويف  تنظيم ندوة "تأهيل الشباب لسوق العمل"  .10

بالتعاون مع الصندوق االجتماعي 

 للتنمية

 2017مارس  20

ت التطبيقا تنظيم املؤتمر العلمي لكلية اآلداب يعنوان: "  .11

  " البحثية في مجال العلوم اإلنسانيةودورها في نهضة املجتمع

ب، جامعة بني كلية اآلدا

 سويف

 م2017ابريل  4

مقرر املؤتمر العلمي الثالث لعلوم املعلومات بعنوان "اقتصاد   .12

 املعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات: الفرص والتحديات"

 كلية -قسم علوم املعلومات

 اآلداب جامعة بني سويف

 2017اكتوبر  11 -10
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 :املؤمترات والندوات اليت شاركت فيها باحلضور-5

 التاريخ الجهة املوضوع م

مؤتمر "دور التعليم املفتوح في تحقيق التنمية البشرية في   .1

 مصر دراسة حالة" -مصر والعالم العربي: جامعة بني سويف

 2012/ 5/ 16-15 جامعة بني سويف

مؤتمر "تقييم وتطوير نظام االنتساب في الجامعات املصرية   .2

 والعربية" 

 2013/ 16/4 جامعة بني سويف

الندوة التعريفية لقسم الدعم العلمي واملشروعات التابع   .3

 ملكتبة األسكندرية 

 2014/ 19/3 ، جامعة بني سويفكلية اآلداب

مؤتمر "مراكز التميز البحثي: املعايير واملهام والعائد املجتمعي   .4

" 

 17/6/2014 جامعة بني سويف

يا قطاع الدراسات العل ندوة آليات تشجيع النشر الدولي  .5

 والبحوث بجامعة بني سويف

5/8/2014 

جامعة بني سويف بالتعاون مع  " 2015املؤتمر الدولي "مصر تخترع   .6

 رابطة املخترعين املصريين

 2015مارس  8

لجنة الكتاب والنشر باملجلس  مؤتمر انقاذ صناعة النشر في مصر  .7

 األعلى للثقافة

17-18/5/2015 

في املؤسسات  Six Sigmaسيجما  6ندوة تقنيات تطبيق   .8

 األكاديمية واملعلوماتية

 2/8/2015 جامعة بني سويف

ا لنظم التصانيف   .9
ً
ندوة ترتيب جامعة بني سويف طبق

 العاملية للجامعات

 11/10/2015 جامعة بني سويف

 18/10/2015 جامعة بني سويف آليات التحول إلى جامعة إلكترونيةندوة   .10

األكاديمية: الظاهرة  مؤتمر السرقات العلمية في البحوث  .11

 ومعالجتها

 18/11/2015-17 جامعة بني سويف

 13/3/2016 جامعة بني سويف الندوة التعريفية حول بنك املعرفة املصري   .12

مؤتمر تطوير الخدمات التعليمية والطالبية للجامعات في   .13

 ضوء تحديات سوق العمل: تجارب ورؤى مستقبلية

قطاع شئون التعليم والطالب 

 بني سويفبجامعة 

18-19 /4/2016 

 18/9/2016 جامعة بني سويف ندوة الباحث الجيد والنشر  الدولي  .14

 2016/ 5/ 15 جامعة بني سويف ندوة النشر الدولي في العلوم االجتماعية: خطوات وتوصيات  .15

ندوة االحتفال بعيد بني سويف القومي بعنوان "بني سويف:   .16

 اللغة" -الجغرافيا  -التاريخ 

 2017/ 3/ 14 آلداب، جامعة بني سويفكلية ا

جامعة بني  –كلية اآلداب  ندوة "أسس إعداد املراجعات العلمية"  .17

 سويف

23/4 /2017 

 ،املعهد القومي لعلوم املسنين مؤتمر "املسنون تاج على رؤوسنا: االستراتيجيات واإلجراءات"  .18

 جامعة بني سويف

2 /5 /2017 
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 الدورات التدريبية:-6

 التأهيلية والتخصصية :الدورات 

 التاريخ الجهة املنظمة عنوان الدورة م

 م22/6/2002من  وحدة إعداد املعلم الجامعي بجامعة القاهرة دورة إعداد املعلم الجامعي 1

 م10/7/2002إلى

مركز اللغات األجنبية والترجمة التخصصية  TOEFLدورة اللغة اإلنجليزية  2

 بجامعة القاهرة

إلى  2000من سبتمبر 

 2000نوفمبر 

دورة الفهرسة املقروءة آلًيا )مارك  3

MARC) 

إلى  10/9/2005من  مكتبة مبارك العامة ببني سويف

22/9/2005 

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  تنمية املهارات اإلدارية 4

 والقيادات بجامعة القاهرة

 16/7/2005من

 19/7/2005إلى 

مية قدرات أعضاء هيئة التدريس مشروع تن تصميم املقرر  5

 والقيادات بجامعة بني سويف

  26/4/2006من 

 27/4/2006إلى 

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  تنمية مهارات العرض الفعال 6

 والقيادات بجامعة بني سويف

إلى  16/5/2006من 

18/5/2006 

هيئة التدريس  مشروع تنمية قدرات أعضاء اتخاذ القرارات وحل املشكالت 7

 والقيادات بجامعة بني سويف

إلى  23/5/2006من 

25/5/2006 

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  إدارة الوقت وضغوط العمل 8

 والقيادات بجامعة بني سويف

إلى  24/6/2006من 

26/6/2006 

إعداد وكتابة البحوث العلمية  9

 والنشر الدولي

ة التدريس مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئ

 والقيادات بجامعة بني سويف

إلى    8/8/2006من   

10/8/2006 

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  إعداد مشروع بحثي 10

 والقيادات بجامعة بني سويف

إلى  22/8/2006من 

24/8/2006 

إعداد املدربين على عمل ورشة  11

النواحي الفنية للتقدم ملشروعات 

 ةالتطوير بالجامع

وحدة إدارة مشروعات التطوير بجامعة بني 

 سويف

19/6/2007 

للتدريب على نظام عمل ورشة  12

 املستقبل مليكنة املكتبات

يوليو   5إلى  1من    جامعة املنيا بإشراف املجلس األعلى للجامعات

2007 

استخدام الخرائط الذهنية في  13

 التدريس

 2012/ 24/9 كلية اآلداب جامعة بني سويف

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  نظم الساعات املعتمدة 14

 والقيادات بجامعة بني سويف

إلى  2/10/2012من 

4/10/2012 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  إدارة الفريق البحثي )مكثفة( 15

 والقيادات بجامعة بني سويف

إلى  10/10/2012من 

11/10/2012 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  العلميأخالقيات البحث  16

 والقيادات بجامعة بني سويف

إلى  11/12/2012من 

13/12/2012 
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دورة ضمان الجودة )التخطيط  17

 –توصيف املقررات  –االستراتيجي 

 التقويم الذاتي(

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

والقيادات بالتعاون مع وحدة ضمان الجودة 

 بني سويف بجامعة

 8/12/2012من 

 10/12/2012إلى 

اجتياز دورة األساليب اإلحصائية في  18

 البحوث العلمية 

مركز خدمة املجتمع وتنمية البيئة بكلية اآلداب 

 جامعة بني سويف

 26-18في الفترة من 

/3 / 2013 

ورشة عمل استخدام قواعد  

 البيانات العاملية

 2014/ 20/3 ، جامعة بني سويفكلية اآلداب

دورة إعداد خبير استراتيجي في  19

 التعليم العالي

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

والقيادات بالتعاون مع وحدة التخطيط 

 االستراتيجي بوزارة التعليم العالي

 9/3/2014من 

 11/5/2014إلى 

ورشة عمل استخدام قواعد  20

 البيانات العاملية

 6/12/2015 يف، جامعة بني سو كلية اآلداب

دورة تدريبية على قواعد معلومات  21

 دار املنظومة

 10/5/2016 جامعة بني سويف

دورة تدريبية بعنوان: "قواعد وصف  22

 "RDAاملصادر وإتاحتها 

 12/2016/ 22-20 جامعة بني سويف

ورشة عمل "أسس إعداد املراجعات  23

 العلمية"

ي قسم علوم املعلومات كلية اآلداب جامعة بن

 سويف

 2017ابريل  23

 4/12/2017 – 3 بجامعة بني سويف املوارد البشريةمركز تنمية  النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد 24

 12/2017/ 20 -19 بجامعة بني سويف املوارد البشريةمركز تنمية  نظم االمتحانات وتقويم الطالب 25

    

 

 دورات الحاسب اآللي:

 التاريخ نعقادجهة اال عنوان الدورة م

 إعداد مدربين تخصص إنترنت واشتمل على البرامج التالية: 1

Typing , Operating Systems , Networks , Adv. Word 2000  , 

Power.Point 2000  , Internet & E.Mail , H.T.M.L   , Front 

Page  ,  Java Script 

 مهارات تدريب-

مركز تدريب علوم الحاسب 

ملعلومات بمحافظة وتكنولوجيا ا

 بني سويف

 6/3/2004من 

 14/6/2004إلى 

2 ACCESS 1,2  نادي تكنولوجيا املعلومات بمركز

 شباب بني سويف النموذجي

إلى  24/8/2004من 

9/9/2004 

 واشتملت على البرامج التالية : ICTPدورة  3

Basic Concepts of IT , Using Computerand Managing Files, 

Word Processing 

Spreadsheets, Introduction to PC,  Maintenance and 

Protection, Presentations, 

Database, Information and communication 

إلى  2006من مارس  املجلس األعلى للجامعات

 2006يونيو 
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 االستشارات والتدريب:

 التاريخ الجهة املوضوع م

 رسة املوضوعية" في الدورةاملشاركة "بإلقاء محاضرة في الفه 1

 التدريبية ملوجهي املكتبات

مديرية التربية والتعليم 

 بمحافظة بني سويف

 1/3/2005من 

 7/3/2005إلى

مركز إعداد القادة بمديرية  املشاركة بالتدريس في الدورات التدريبية ألخصائيي املكتبات 2

 التنظيم واإلدارة بالقاهرة

 2007إلى 2004من 

 2015 -2011ثم من 

املشاركة بالتدريس في الدورة التدريبية ألمناء مكتبات  3

 املعاهد األزهرية

اإلدارة املركزية بمنطقة بني 

 سويف األزهرية

 2006/ 11/ 27إلى  20من 

كلية اآلداب جامعة بني  املشاركة بالتدريس في دورة الفهرسة اآللية )مارك( 4

 سويف

 2011/ 17/9 - 5من 

 1/10/2011  -إ 24/9ومن 

املشاركة في تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على  5

 برنامج"مهارات التعامل مع مصادر املعلومات"

مشروع الطرق املؤدية 

للتعليم العالي بالتعاون مع 

كلية اآلداب جامعة بني 

 سويف

 2013مارس 

بكلية  مركز خدمة املجتمع، املشاركة بالتدريس في دورة الفهرسة اآللية )مارك( 6

 اداب جامعة بني سويف

سبتمبر  1 -أغسطس 28

2016 

محكم في عدد من املجالت مثل مجلة كلية اآلداب، املجلة  7

املصرية لعلوم املعلومات، مجلة املركز العربي للبحوث 

 والدراسات في علوم املكتبات واملعلومات

  

 األنشطة اجلامعية:

 املهام اإلدارية-1

 التاريخ هةالج املهمة اإلدارية  م

جامعة بني سويف بإشراف قسم  نائب رئيس تحرير املجلة املصرية لعلوم املعلومات  .1

 علوم املعلومات

 -2014اكتوبر 

 اآلن

،  22/4 -2014 كلية اآلداب، جامعة بني سويف نائب رئيس تحرير مجلة كلية اآلداب  .2

2018 

 -2012/ 1/1 كلية اآلداب، جامعة بني سويف مدير تحرير مجلة كلية اآلداب  .3

2014 

 -1/10/2012 ، جامعة بني سويفكلية اآلداب مدير وحدة الخدمات اإللكترونية بكلية اآلداب   .4

31/7/2014 

ع التاب مدير مشروع املستودع الرقمي بجامعة بني سويف  .5

 ملشروع املكتبة الرقمية

-1/1/2012 جامعة بني سويف

30/6/2012 

  -31/5/2011 كلية اآلداب، جامعة بني سويف نائب املدير التنفيذي للمعلومات  .6

30/9/2012 
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املنسق األكاديمي بمشروع النشر اإللكتروني ملجلة كلية   .7

 اآلداب

 – 1/4/2013 مشروع املكتبة الرقمية

2015 

املشرف على إنشاء سفارة املعرفة التابعة ملكتبة   .8

 األسكندرية في جامعة بني سويف

 -2016/  5/ 8 جامعة بني سويف

2017 

9.     

    

 

 

 :واجلمعيات العلمية عضوية اللجان-2

 

 التاريخ الجهة اللجنة م

الجمعية املصرية للمكتبات  عضو الجمعية املصرية للمكتبات واملعلومات واألرشيف 

 واملعلومات واألرشيف

 

العام الجامعي  كلية اآلداب جامعة بني سويف تبات بجامعة بني سويفاللجنة الثقافية بقسم املك عضو  1

2012 /2013 

 اآلن – 2014 كلية الحقوق جامعة بني سويف عضو لجنة تطوير مكتبة كلية الحقوق  2

عضو لجنة إنشاء املكتبة املركزية لجامعة بني سويف بأرض  3

 الجامعة شرق النيل

 – 30/2/2013 جامعة بني سويف

 اآلن

 

 -18/2/2014 جامعة بني سويف عضو مجلس إدارة وحدة إدارة املشروعات بالجامعة 4

 2015ديسمبر 

عضو لجنة إمكانية تحويل الدوريات املصرية إلى دوريات  

 دولية

 -21/4/2015 جامعة بني سويف

2017 

 -24/11/2015 جامعة بني سويف عضو لجنة أخالقيات البحث العلمي بالجامعة 5

2017 

 -20/4/2017 كلية األداب ة اإلرشاد األكاديمي بكلية األدابعضو لجن 6

22/4/2018 

العام الجامعي  جامعة بني سويف –كلية اآلداب  لجنة خدمة املجتمع وتنمية البيئة  عضو  7

2016/2017 ،

2017 /2018 

العام الجامعي  جامعة بني سويف خدمة املجتمع وتنمية البيئة بالجامعة مجلس شئون عضو  8

2016/2017 ،

2017 /2018 

 - 22/4/2018 جامعة بني سويف بالجامعة مجلس التعليم والطالبعضو  9

 اآلن

 


