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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

سیـــــرة ذاتیــــــة
:الشخصیةالبیانات: أوالً 



: العلمیةتالمؤھال: ثانیا
الدولةالجهةالكلية التخصص العامعليهاالحصولتاريخالدرجة

المكتبات ٢٠١٣الماجستير
والمعلومات

مصرجامعة بنى سويفاآلداب

فرع -حامعة القاهرة اآلدابالمكتبات والوثائق٢٠٠٥البكالوريوس
بنى سويف

مصر

التدرج االكادیميثالثا: 
الدولةالجهةالكليةالتخصص العامعليهاالحصولتاريخالوظيفة
المكتبات ٢٠٠٦معيد

والمعلومات
مصرجامعة بنى سويفاآلداب

المكتبات ٢٠١٤مدرس مساعد
والمعلومات

مصرجامعة بنى سويفاآلداب

:الورش التدریبیة التي تم الحصول علیھاالدورات و رابعا: 
السنةةالجهطبيعة الدورة الورشةالدورة أواسم

٢٠٠٦جامعة بنى سويفيبتدر إعداد المعلم الجامعى
٢٠٠٧جامعة بنى سويفتدريبمهارات األتصال الفعال

وسام حسن مصطفى حسین الوكیل.: االسم
متزوجة: االجتماعیة الحالة 
م١٠/٥/١٩٨٤: المیالد تاریخ 
بنى سویف-الواسطى- المیمون: المیالدمكان 

مصریة: الجنسیة
نجلیزیةاللغة اإل–اللغة العربیة : اللغة التي یجیدھا 

المكتبات والمعلومات: التخصص العام 
إدارة المكتبات: صص الدقیقخالت
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٢٠٠٧جامعة بنى سويفتدريبمهارات العرض الفعال
٢٠٠٧جامعة بنى سويفتدريبالتدريس لألعداد الكبيرة والصغيرة

٢٠٠٧جامعة بنى سويفتدريبتنمية مهارات التفكير
٢٠١٣جامعة بنى سويفتدريبإدارة الفريق البحثى

الدورة التدريبية الرابعة المتخصصة فى ميكنة المكتبات الجامعية بالتطبيق على 
نظام المستقبل إلدارة المكتبات

٢٠٠٨جامعة المنياتدريب

ةالدورة التدريبية فى أستخدام قواعد البيانات العالمية التى نظمها مشروع المكتب
الرقمية

٢٠٠٨جامعة بنى سويفتدريب

الدورة التدريبية فى أستخدام قواعد البيانات العالمية التى نظمها مشروع المكتبة
الرقمية

٢٠٠٩جامعة بنى سويفتدريب

الدورة التدريبية فى أستخدام قواعد البيانات العالمية التى نظمها مشروع المكتبة
الرقمية

٢٠١٠جامعة بنى سويفتدريب

Windows
Microsoft Office Word
Microsoft Office Excel

Microsoft Office Access

بمركز شباب تدريب
الرياضة النموذجى 

ببنى سويف

٢٠٠١

Oracale)Eagle Program(٢٠٠٨جامعة بنى سويفتدريب
Oracale٢٠٠٨جامعة بنى سويفتدريب

TOT٢٠١٠جامعة بنى سويفتدريب

(EMHR))EFFECTIVE MANAGEMENT OF
HUMAN RELATIONSHIP(

٢٠١٤جامعة بنى سويفتدريب

CREATIVE((CTS)حاصلةعلى دورة مهارات التدريس اإلبداعى 
TEACHING SKILLS(

٢٠١٤جامعة بنى سويفتدريب

تعظيم استفادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف من قواعد البيانات 
العالمية)

٢٠١٤جامعة بنى سويفملورشة ع

٢٠١٥جامعة بنى سويفورشة عمل(التعليم األلكترونى ومكتبة الوسائط)
٢٠١٥جامعة بنى سويفورشة عمل(توصيفات المقررات)
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٢٠١٥جامعة بنى سويفورشة عمل(المكتبة الرقمية وقواعد البيانات)
How to)بعنوانDAADتنظمها الهيئة األلمانية ورشة عمل Present

Scientific Data)
٢٠١٥جامعة بنى سويفورشة عمل

How to Present)بعنوانDAADتنظمها الهيئة األلمانية ورشة عمل
Scientific Papers)

٢٠١٥جامعة بنى سويفورشة عمل

Teambuiliding)بعنوانDAADتنظمها الهيئة األلمانية ورشة عمل
for Teammembers)

٢٠١٥بنى سويفجامعةورشة عمل

٢٠١٥جامعة بنى سويفتدريبآداب وسلوكيات المهنة فى العمل الجامعى
٢٠١٥جامعة بنى سويفتدريبالنشر الدولى للبحوث العلمية

٢٠١٥جامعة بنى سويفتدريباإلدارة الجامعية
٢٠١٥جامعة بنى سويفتدريبمعايير الجودة فى العملية التعليمية

٢٠١٥جامعة بنى سويفتدريبلوجيااستخدام التكنو 

٢٠١٥جامعة بنى سويفتدريبتنظيم المؤتمرات

ورشة عمل عن كيفية اكتشاف السرقات العلمية باستخدام برامج إلكترونية على 
االنترنت

٢٠١٥جامعة بنى سويفورشة عمل

قمية التدريب السنوى على قواعد البيانات العالمية التى نظمها مشروع المكتبة الر 
بجامعة بنى سويف باإلشتراك مع المجلس األعلى للجامعات

٢٠١٥جامعة بنى سويفتدريب

٢٠١٥جامعة بنى سويفتدريبدورة الخرائط الذهنية
٢٠١٦جامعة بنى سويفدورة تعريفيةالدورة التعريفية حول بنك المعرفة المصرى بجامعة بنى سويف

ة ( قاعدة المنظومة للرسائل دورة تدريبية على قواعد دار المنظوم
Edusearch, Ecolink, IslamicInfo, AraBase,

٢٠١٦جامعة بنى سويفتدريب

ورشة عمل بعنوان
)Students with Autism and Students with

Giftedness:True or Fiction?(

٢٠١٦جامعة بنى سويفورشة عمل
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ا: اإلنتاج العلميخامس
الرسائل العلمية .أ

الجامعةالرسالةنوانع
المانحة

التقدیرالدرجةاإلجازةتاریخالقسم/ الكلیة

تسویق خدمات المعلومات فى المكتبة 
القومیة الزراعیة المصریة: دراسة 

حالة 

قسم -اآلداببنى سویف
المكتبات والوثائق

ممتازالماجستیر١٠/١١/٢٠١٣

:الدورياتب ) 
اسم الدوريةمؤلفينالمؤلف/ العنوان البحث

بيانات النشر
السنة العدد/ المجلد 

تقرير عن المؤتمر األول للتعليم 
عن بعد بعنوان(التعليم عن بعد 
ودوره في تطوير منظومة التعليم 

الجامعي بالوطن العربي)

وسام حسن مصطفى 
حسين الوكيل

مجلة التعليم عن بعد 
والتعليم المفتوح .

د العد-المجلد األول
الثانى 

م٢٠١٤مايو -يناير

عرض لرسالة تسويق خدمات 
المعلومات فى المكتبة القومية 
الزراعية المصرية: دراسة حالة

وسام حسن مصطفى 
حسين الوكيل

المجلة المصرية لعلوم 
المعلومات

العدد –المجلد الثانى 
األول

م.٢٠١٥أبريل 

: ) المقررات الدراسية التي تم تدريسهاج
الدولةالجامعةالكليةالمرحلةاللغةالمقرراسم

مصربنى سويفاآلداباألولىالعربيةالفهرسة الوصفية
مصربنى سويفاآلدابالثانيةالعربيةالتحليل الموضوعى

مصربنى سويفاآلدابالثانيةالعربيةقواعد البيانات
مصريفبنى سو اآلدابالثانيةالعربيةالمصادر والمراجع العامة

مصربنى سويفاآلدابالثالثةالعربيةتحليل النظم اآللية
مصربنى سويفاآلدابالثالثةالعربيةالببليوجرافيا

مصربنى سويفاآلدابالرابعةالعربيةعلم المعلومات
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مصربنى سويفاآلدابالرابعةالعربيةالتكشيف واإلستخالص
مصربنى سويفاآلدابالرابعةالعربيةالشبكات

قسم الدراسات -اآلداب األولىالعربيةفهرسة مصادر المعلومات
٢٠٠٨اليورومتوسطية لعام

مصربنى سويف

:التدريبية التي تم تدريسهااو الورش) الدوراتح
السنةالجهةاسم المحوراسم الدورة

الفهرسة الوصفية والموضوعية  
والتصنيف فى المكتبات

نيف والتحليل الفهرسة والتص
الموضوعى

م٢٠١٠قصر ثقافة بنى سويف

: (مشاركة بدون ورقة عمل)ط) الندوات والملتقيات
السنةالمدينةالجهةالندوة / الملتقى اسم 

لندوة العلمية األولى عن ( التعليم اإللكترونى كأحد محاور تطوير التعليم العالى فى ا
الجامعات المصرية)

٢٠٠٧سويفبنى جامعة بنى سويف

٢٠١٣بنى سويفجامعة بنى سويفمؤتمر ( نحو بناء استراتيجية بحثية للجامعة فى العقد القادم )
٢٠١٤بنى سويفجامعة بنى سويفالندوة التعريفية لقسم الدعم العلمى والمشروعات التابع لمكتبة األسكندرية

٢٠١٤بنى سويفجامعة بنى سويفالمجتمعى )مؤتمر ( مراكز التميز البحثى: المعايير والمهام والعائد 
ندوة قطاع الدراسات العليا والبحوث الخامسة بعنوان (االتفاقيات الدولية والمحلية 

بجامعة بنى سويف وسبل تفعيلها )
٢٠١٤بنى سويفجامعة بنى سويف

بين المؤتمر القومى الثانى للتدريب والتطوير بمؤسسات التعليم العالى (تنمية الموهو 
بالجامعات)

٢٠١٤بنى سويفجامعة بنى سويف

٢٠١٤بنى سويفجامعة بنى سويفالمؤتمر الثانى لمتحدى اإلعاقة للجامعة بعنوان (شبابنا طاقة .. ال إعاقة)
المؤتمر الدولى الثانى للتعليم عن بعد بعنوان (التعليم عن بعد التطبيقات وآفاق 

)المستقبل
٢٠١٥بنى سويفجامعة بنى سويف

٢٠١٥بنى سويفجامعة بنى سويفمؤتمر مصر تخترع
والتصنيف QSندوة قطاع الدراسات العليا والبحوث بعنوان (التعرف بمعايير مؤسسة 

الدولى للجامعات )
٢٠١٥بنى سويفجامعة بنى سويف

٢٠١٥نى سويفبجامعة بنى سويفحضور اليوم لتعريفى لهيئة فولبرايت للباحثين وحاملى درجة الماجستير
٢٠١٥بنى سويفجامعة بنى سويف( معمارية المعلومات)بعنوانبكلية اآلداب المؤتمر العربى األول لعلوم المعلومات 

ندوة قطاع الدراسات العليا والبحوث بعنوان (برامج ومنح الهيئة األلمانية للتبادل العلمى 
(

٢٠١٥بنى سويفجامعة بنى سويف
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) فى المؤسسات األكاديمية Six Sigmaسيجما (٦ق ندوة (تقنيات تطبي
والمعلوماتية

٢٠١٥بنى سويفجامعة بنى سويف

ندوة قطاع الدراسات العليا والبحوث بعنوان (الجوائز العلمية: أنواعها وكيفية الحصول 
عليها

٢٠١٥بنى سويفجامعة بنى سويف

تيجية لإلدارة الفعالة للمبتعثين ندوة قطاع الدراسات العليا والبحوث بعنوان (نحو استرا
بالجامعة)

٢٠١٥بنى سويفجامعة بنى سويف

٢٠١٥بنى سويفجامعة بنى سويفندوة قطاع الدراسات العليا والبحوث بعنوان (طريق الباحثين إلى المنح الدولية )

ندوة قطاع الدراسات العليا والبحوث بعنوان 
)European Programmers for higher education (

(Erasmus+)

٢٠١٥بنى سويفجامعة بنى سويف

حضور ندوة قطاع الدراسات العليا والبحوث بعنوان (أبعاد التعاون البحثى والعلمى بين 
المركز الثقافى الكورى وجامعة بنى سويف )

٢٠١٥بنى سويفجامعة بنى سويف

ثية للجامعة ودورها فى حل ندوة قطاع الدراسات العليا والبحوث بعنوان (القدرات البح
مشكالت المؤسسات الصناعية واإلنتاجية والخدمية بالمجتمع )

٢٠١٥بنى سويفجامعة بنى سويف

ندوة قطاع الدراسات العليا والبحوث بعنوان (ترتيب جامعة بنى سويف طبقا لنظم 
التصانيف العالمية للجامعات)

٢٠١٥بنى سويفجامعة بنى سويف

٢٠١٥بنى سويفجامعة بنى سويف)اسات العليا والبحوث بعنوان( آليات التحول إلى جامعة إلكترونيةندوة قطاع الدر 

٢٠١٥بنى سويفجامعة بنى سويفمؤتمر السرقات العلمية فى األوساط األكاديمية الظاهرة ومعالجتها

٢٠١٥بنى سويفجامعة بنى سويفندوة (اكتشاف وتنمية الفكر اإلبداعى)

ر الدولى الثالث للتعليم عن بعد بعنوان (التعليم عن بعد البيئات/ التطورات/ المؤتم
)الخبرات

٢٠١٥بنى سويفجامعة بنى سويف

٢٠١٥بنى سويفجامعة بنى سويفمؤتمر الجامعة األول بعنوان (أطفال بال مأوى) تحت شعار (تعلم وإنتج وأرجع لبيتك)
نحو بناء استراتيجية للتنمية المستدامة فى صعيد المؤتمر العاشر لكلية اآلداب بعنوان (

مصر فى ظل العلوم اإلنسانية)
٢٠١٦بنى سويفجامعة بنى سويف

المؤتمر الطالبى األول لكلية اآلداب بعنوان (األنشطة الطالبية ودورها فى تنمية االبداع 
والتفكير الريادى)

٢٠١٦بنى سويفجامعة بنى سويف

لقطاع شئون التعليم والطالب بجامعة بنى سويف بعنوان (تطوير المؤتمر العلمى األول
الخدمات الطالبية للجامعات فى ضوء تحديات سوق العمل) (تجارب ورؤى مستقبلية) 

تعلم، تدرب، نافس

٢٠١٦بنى سويفجامعة بنى سويف
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حضور الندوة التعريفية للمجلس الثقافى البريطانى بعنوان( منح ومشروعات صندوق 
مشرفة-ننيوت

٢٠١٦بنى سويفجامعة بنى سويف

٢٠١٦بنى سويفجامعة بنى سويفندوة بعنوان( القراءة فى مجتمع المعرفة)
٢٠١٦بنى سويفجامعة بنى سويف)ندوة (النشر الدولى فى العلوم اإلجتماعية: خطوات وتوصيات

٢٠١٦سويفبنىجامعة بنى سويفحضور (حفل عيد العلم الخامس لجامعة بنى سويف)
ندوة (مؤسسة اليكسندر فون هومبلدت وسبل الحصول على منح بحثية لدراسات ما بعد 

الدكتوراه فى ألمانيا)
٢٠١٦بنى سويفجامعة بنى سويف

٢٠١٦بنى سويفجامعة بنى سويفندوة (تكنولوجيا المعلومات: خطوة لالرتقاء بالعملية التعليمية)
٢٠١٦بنى سويفجامعة بنى سويفلمى بجامعة بنى سويف)حضور (ملتقى تطوير البحث الع

٢٠١٦بنى سويفجامعة بنى سويفندوة ( الباحث الجيد والنشر الدولى )

٢٠١٦بنى سويفجامعة بنى سويفCHEVENING Information Sessionالندوة الخاصة ( 

: ا: الجوائز واألوسمةسادسً 
السنةالجهةاسم الجائزة

٢٠٠٩نادى أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرةد المثالى)(لقب المعي


