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سیـــــرة ذاتیــــــة
:الشخصیةالبیانات: أوالً 



: ثانیا
: العلمیةالمؤھالت

الدولةالجهةالكلية التخصص العامعليهاالحصولتاريخالدرجة
الدكتوراه
الماجستير

مصربنى  سويفادابوثائق ومكتبات2013البكالوريوس

التدرج االكادیمي ثالثا: 
الوظيفة

معيدهمعيد

مدرس مساعد

مدرس

اسماء محمود جوده سعيد: االسم
متزوجه  ولديها طفلهاالجتماعیة : الحالة 
٢/٨/١٩٩٢المیالد : تاریخ 
بنى سويف/الواسطى\صفط الغربيه المیالد: مكان 

مصريه: الجنسیة
العربیهاللغهاللغة التي یجیدھا : 
معلوماتالتخصص العام : 

واتصالمعلومانیهالتخصص الدقیق :  
رقم الھاتف :

٠١١٥٥٧٢١٩٠٦رقم الموبایل : 
asmaa2020mg@yahoo.comالبرید االلیكتروني

الصورة 
الشخصیة
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:الورش التدریبیة التي تم الحصول علیھاالدورات و رابعا: 
السنةالجهةطبيعة الدورة الورشةالدورة أواسم

٢٠١٦بنى سويفمؤتمر بنك المعرفه 
٢٠١٦بنى سويفندوة دار المنظومه 

المؤتمر العلمى الثانى لقسم علوم 
المعلومات

٢٠١٦بنى سويف

دورة تحرير علمى
icdlدورة 

:خامسا: المناصب اإلداریة
الدولةالجهة نهاية الخدمة بداية الخدمةالدرجة األكاديميةالوظيفة

معيده لقسم علوم 
المعلومات 

مصركلية االداب٢٠١٥-٥

سادسا: اإلنتاج العلمي
الرسائل العلمية  .أ

الجامعةالرسالةعنوان
المانحة

تاریخالقسم/ الكلیة
اإلجازة

التقدیرالدرجة

: الكتاب) ب
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الصفحاتالنشرتاریخالنشرمكانالناشراسمالمؤلفین/ المؤلفالكتابعنوان

:الدورياتب ) 
اسم الدوريةالمؤلف/ المؤلفينعنوان البحث

النشربيانات
السنة العدد/ المجلد 

:ج) أجزاء من كتب
رقم اإليداع الصفحاتتاريخ النشرمكان النشر اسم الناشرالمؤلف/ المؤلفينعنوان الكتاب والمحررعنوان البحث( الفصل ) 

(المشاركة بورقة عمل  )بحوث مؤتمراتد) 
السنةمكان انعقادهالجهة الراعيةعنوان  المؤتمرالمؤلف/ المؤلفينعنوان البحث
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: أعمال مترجمة) هـ
تاريخ النشرمكان النشر  اسم الناشر مؤلف العمل األصلياألصليةعنوان العمل  باللغة المترجم / المترجمونالعمل المترجمعنوان

سابعا: الخبرات األكادیمیة
:اإلشراف على الرسائل الجامعية)أ

المسئوليةسنة اإلجازةسنة التسجيلالجهةالدرجةعنوان الرسالة

مناقشة وتحكيم الرسائل الجامعية)ب
المسئوليةسنة اإلجازةالجهةالدرجةعنوان الرسالة
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: ) المقررات الدراسية التي تم تدريسهاج
الدولةالجامعةالكليةالمرحلةاللغةاسم المقرر

مصر بنى سويفاالداباالولىاللغه العربيهالفهرسه الوصفيه
مصربنى سويفاالدابالثانيهاللغه العربيهالتحليل الموضوعى

: ) األعمال االستشارية العلميةد
السنةالجهةالمهام

: ) األعمال االستشارية الفنيةهـ
السنةالجهةالمهام

:العلمية) تحكيم األعمال و
السنةالدولةالجهةعنوان الدراسة
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ز) تحكيم برامج تعليمية
السنةالجهةالمهام

:التدريبية التي تم تدريسهااو الورش) الدوراتح
السنةالجهةاسم المحوراسم الدورة

: (مشاركة بدون ورقة عمل)الندوات والملتقياتط) 
السنةالمدينةالجهةاسم اللجنة العلمية
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ثامنا: الخبرات العملیة
: عضوية اللجان العلمية)أ

السنةالدولةالجهةالمهاماسم اللجنة العلمية

:اللجان الفنيةعضوية )ب
السنةالدولةالجهةالمهاماسم اللجنة العلمية

: ج) عضوية النقابات والجمعيات المهنية
سنة االشتراكالجهةاسم النقابة
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: د) عضوية الجمعيات العلمية
سنة االشتراكالجهةالجمعية اسم 

أنشطة عامةتاسعا: 
: ندوات عامة)أ

تاريخ الندوةمكان الندوةندوةعنوان ال

:نشرات)ب
بيانات النشراسم الناشرعنوان النشرة

:) مقاالت أدبيةج
عنوان الموقعالحالةاسم الناشرعنوان المقال
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(مقدمة الكتاب / تقديم عمل / كلمة تحرير .........): ) أوراق طائرةد
الحالةالدوريةعنوان المقال

: عاشرا: الجوائز واألوسمة
السنةالجهةاسم الجائزة


