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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

سیـــــرة ذاتیــــــة
:الشخصیةالبیانات: أوالً 



: العلمیةالمؤھالت: ثانیا
الدولةالجهةالكلية التخصص العامعليهاالحصولتاريخالدرجة

فرع –جامعة القاهرة اآلدابالمكتبات٢٠٠٤كتوراهالد 
بني سويف

مصر

فرع –جامعة القاهرة اآلدابالمكتبات١٩٩٩الماجستير
بني سويف

مصر

فرع –جامعة القاهرة اآلدابالمكتبات١٩٩٢البكالوريوس
بني سويف

مصر

التدرج االكادیمي ثالثا: 
الوظيفة

فرع –جامعة القاهرة داباآلالمكتبات١٩٩٣معيد
بني سويف

مصر

فرع –جامعة القاهرة اآلدابالمكتبات١٩٩٩مدرس مساعد
بني سويف

مصر

د. سهير عبد الباسط عيد: االسم
أبناء٣متزوجة + : االجتماعیة الحالة 
١٩٧٠/ ١٢/ ١٠: المیالد تاریخ 
بني سويف: المیالدمكان 

مصرية: الجنسیة
العربیة واالنجلیزیة: اللغة التي یجیدھا 
علوم المعلومات: التخصص العام 

ادارة واقتصادیات المعلومات: صص الدقیقخالت
:الھاتف رقم 

٠١١٥٥٦٦٠٢٢٧رقم الموبایل : 
sabdelbaset@art.bsu.edu.egالبرید االلیكتروني
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فرع –جامعة القاهرة اآلدابالمكتبات٢٠٠٤مدرس
بني سويف

مصر

مصرجامعة بني سويفاآلدابالمكتبات٢٠١١أستاذ مساعد

:تم الحصول علیھاالورش التدریبیة التيالدورات و رابعا: 
السنةالجهةطبيعة الدورة الورشةالدورة أواسم

إعداد مدربين تخصص إنترنت 
واشتمل على البرامج التالية:

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 حاسب آلي
وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة 

بني سويف

٢٠٠٤

ACCESS نادي تكنولوجیا 1,2
المعلومات بمركز شباب 

بني سویف النموذجي

٢٠٠٤

واشتملت على ICTPدورة 
البرامج التالية :

Basic Concepts of
IT , Using

Computerand
Managing Files,

Word Processing
Spreadsheets,

Introduction to PC,
Maintenance and

المجلس األعلى 
للجامعات

٢٠٠٦



3

كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

Protection,
Presentations,

Database,
Information and
communication

دورة إعداد المعلم الجامعي
وحدة إعداد المعلم الجامعي تأهيلية تخصصية

بجامعة القاهرة
م٢٢/٦/٢٠٠٢من
م١٠/٧/٢٠٠٢إلى

دورة اللغة اإلنجليزية 
TOEFL

مركز اللغات األجنبية والترجمة تأهيلية تخصصية
التخصصية بجامعة القاهرة

إلى نوفمبر ٢٠٠٠من سبتمبر 
٢٠٠٠

دورة الفهرسة المقروءة آلًيا (مارك 
MARC(

إلى١٠/٩/٢٠٠٥من مكتبة مبارك العامة ببني سويفتأهيلية تخصصية
٢٢/٩/٢٠٠٥

تنمية المهارات اإلدارية
مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة تأهيلية تخصصية

التدريس والقيادات بجامعة 
القاهرة

١٦/٧/٢٠٠٥من
١٩/٧/٢٠٠٥إلى 

تصميم المقرر
مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة تأهيلية تخصصية

التدريس والقيادات بجامعة بني 
سويف

٢٦/٤/٢٠٠٦من 
٢٧/٤/٢٠٠٦إلى 

تنمية مهارات العرض الفعال
مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة تأهيلية تخصصية

التدريس والقيادات بجامعة بني 
سويف

إلى ١٦/٥/٢٠٠٦من 
١٨/٥/٢٠٠٦

اتخاذ القرارات وحل المشكالت
مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة تأهيلية تخصصية

التدريس والقيادات بجامعة بني 
سويف

لى إ٢٣/٥/٢٠٠٦من 
٢٥/٥/٢٠٠٦

إدارة الوقت وضغوط العمل
مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة تأهيلية تخصصية

التدريس والقيادات بجامعة بني 
سويف

إلى ٢٤/٦/٢٠٠٦من 
٢٦/٦/٢٠٠٦

إعداد وكتابة البحوث العلمية 
والنشر الدولي

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة تأهيلية تخصصية
ني التدريس والقيادات بجامعة ب

سويف

إلى ٨/٨/٢٠٠٦من   
١٠/٨/٢٠٠٦

إعداد مشروع بحثي
مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة تأهيلية تخصصية

التدريس والقيادات بجامعة بني 
إلى ٢٢/٨/٢٠٠٦من 

٢٤/٨/٢٠٠٦
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سويف
استخدام الخرائط الذهنية في 

التدريس
تأهيلية تخصصية

٢٠١٢/ ٢٤/٩كلية اآلداب جامعة بني سويف

لساعات المعتمدةنظم ا
تنمية قدرات أعضاء هيئة مركزتأهيلية تخصصية

التدريس والقيادات بجامعة بني 
سويف

إلى ٢/١٠/٢٠١٢من 
٤/١٠/٢٠١٢

(مكثفة)إدارة الفريق البحثي
تنمية قدرات أعضاء هيئة مركزتأهيلية تخصصية

التدريس والقيادات بجامعة بني 
سويف

إلى ١٠/١٠/٢٠١٢من 
١١/١٠/٢٠١٢

أخالقيات البحث العلمي
تنمية قدرات أعضاء هيئة مركزتأهيلية تخصصية

التدريس والقيادات بجامعة بني 
سويف

إلى ١١/١٢/٢٠١٢من 
١٣/١٢/٢٠١٢

دورة ضمان الجودة (التخطيط 
توصيف المقررات –االستراتيجي 

التقويم الذاتي)–

تنمية قدرات أعضاء هيئة مركز تأهيلية تخصصية
بالتعاون مع قياداتالتدريس وال

وحدة ضمان الجودة بجامعة بني 
سويف

٨/١٢/٢٠١٢من 
١٠/١٢/٢٠١٢إلى 

دورة إعداد خبير استراتيجي في 
التعليم العالي

تنمية قدرات أعضاء هيئة مركز تأهيلية تخصصية
بالتعاون مع التدريس والقيادات

وحدة التخطيط االستراتيجي 
بوزارة التعليم العالي

٩/٣/٢٠١٤من 

١١/٥/٢٠١٤إلى 

:خامسا: المناصب اإلداریة
الدولةالجهة نهاية الخدمة بداية الخدمةالدرجة األكاديميةالوظيفة

مدير وحدة الخدمات 
اإللكترونية بكلية 

اآلداب

كلية اآلداب، جامعة ١/١٠/٢٠١٢٣١/٧/٢٠١٤أستاذ مساعد
بني سويف

مصر

مدير مشروع 
المستودع الرقمي 

سويفبجامعة بني 

مصرجامعة بني سويف٣٠/٦/٢٠١٢-١/١/٢٠١٢أستاذ مساعد

نائب رئيس تحرير 
مجلة كلية اآلداب

كلية اآلداب جامعة استاذ مساعد
بني سويف
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مدير تحرير مجلة  
كلية اآلداب

كلية اآلداب جامعة ٢٠١٢/ ١/١استاذ مساعد
بني سويف

سكرتير تحرير مجلة  
كلية اآلداب

كلية اآلداب جامعة ٢٠١١/ ٢٠١١٣١/١٢/ ٣/٥استاذ مساعد
بني سويف

نائب المدير التنفيذي 
للمعلومات

كلية اآلداب جامعة ٣٠/٩/٢٠١٢-٣١/٥/٢٠١١استاذ مساعد
بني سويف

سادسا: اإلنتاج العلمي
الرسائل العلمية .أ

الجامعةالرسالةعنوان
المانحة

تاریخالقسم/ الكلیة
اإلجازة

التقدیرلدرجةا

االتحادات والجمعيات المهنية 
وخدماتها في مجال المكتبات 

والمعلومات

جامعة القاهرة 
فرع بني –

سويف

ممتازالماجستير١٩٩٩اآلداب

مجتمع المعلومات وركائزه 
االقتصادية والتكنولوجية مع 

قياس نمو قوة العمل المعلوماتية 
لعينة من الدول المتقدمة 

والنامية"

امعة القاهرة ج
فرع بني –

سويف

مرتبة الشرف األولىالدكتوراة٢٠٠٤اآلداب

: الكتاب) ب
الصفحاتالنشرتاریخالنشرمكانالناشراسمالمؤلفین/ المؤلفالكتابعنوان

لمحات في مناهج البحث العلمي في 
المكتبات

صفحة٢٠١٥٢٦٣بني سويفدار الكتاب الجامعيسهير عبد الباسط

:الدورياتب ) 
اسم الدوريةالمؤلف/ المؤلفينعنوان البحث

بيانات النشر
السنة العدد/ المجلد 

٢٠٠٠٢٠٠٠يونيواالتجاهات الحديثة في الجمعيات المصرية للمكتبات 
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المكتبات والمعلوماتوالمعلومات
كشاف االتجاهات الحديثة في 

/ ١٩٩٧المكتبات والمعلومات (
٢٠٠١(

االتجاهات الحديثة في 
٢٠٠٢يناير المكتبات والمعلومات

٢٠٠٢

الجمعيات المهنية في مجال 
األرشيف والوثائق

عالم المعلومات 
والمكتبات والنشر

٢٠٠٢يوليو 
٢٠٠٢

مجتمع المعلومات : دراسة في 
المفاهيم والخصائص والقياسات

االتجاهات الحديثة في 
٢٠٠٤يوليو المكتبات والمعلومات

٢٠٠٤

التحول المصري نحو مجتمع 
المعلومات

االتجاهات الحديثة في 
المكتبات والمعلومات

٢٠٠٥٢٠٠٥يناير 

إفادة الباحثين العرب من مصادر 
المعلومات اإللكترونية المتاحة 

من خالل اإلنترنت: دراسة 
تحليلية لالستشهادات المرجعية 
في مقاالت دوريات المكتبات 

الل الفترة من والمعلومات  خ
م ٢٠٠٥م إلى ١٩٩٩

٣٠٠٠العربية 
١، ع٧س

٢٠٠٧مارس
٩٢-٤٩ص ص 

٢٠٠٧

اتجاهات الطالب نحو الدراسة 
بقسم المكتبات والوثائق بكلية 

جامعة بني سويف؛ –اآلداب 
دراسة وصفية تحليلية (مشترك)

دراسات عربية في 
المكتبات وعلم 

المعلومات
٢،ع١٣مج

٢٠٠٨مايو 
١٢٤- ٦٠ص ص 

٢٠٠٨

مطبوعات الجمعية الجغرافية 
م؛ ٢٠٠٥–١٨٧٦المصرية 

دراسة ببليومترية (مشترك)

دراسات عربية في 
المكتبات وعلم 

المعلومات
٢،ع١٣مج

٢٠٠٨مايو 
١٦٨-١٢٥ص ص 

٢٠٠٨

تحليل مضمون الدراسات 
الببليومترية في دوريات المكتبات 

والمعلومات العربية

٣٠٠٠العربية 
٣٦، ع٩س

٢٠٠٩ية يول
٦٤-٢٥ص ص 

٢٠٠٩

قياس إفادة أعضاء هيئة التدريس 
ومعاونيهم بجامعة بني سويف من 
قواعد البيانات المتاحة من خالل 

٢٠١٠ابريل ٣٤عالفهرست
٢٠١٠
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مشروع المكتبة الرقمية بالمجلس 
األعلى للجامعات : دراسة 

مسحية (مشترك)
السلوك القيادي للمرأة في 

ومدى فعاليته المكتبات الجامعية 
: دراسة وصفية تحليلية (مشترك)

دراسات عربية في 
المكتبات وعلم 

المعلومات
٢٠١٠سبتمبر 

٢٠١٠

الحكومة اإللكترونية المحلية: 
دراسة تحليلية تقييمية لبوابات 

المحافظات المصرية

مجلة كلية اآلداب جامعة 
بني سويف

–اكتوبر ٢٩العدد
٢٠١٣ديسمبر 

٢٠١٣

ط العمل مصادر ضغو 
لدى أخصائيي المكتبات 

الجامعية بمصر

مجلة بحوث في نظم 
وخدمات المعلومات 

١٢ع
٢٠١٤مارس 

٢٠١٤

العمل التطوعي في المكتبات 
الجامعية المصرية: دراسة ميدانية

االتجاهات الحديثة في 
المكتبات والمعلومات

٢٠١٦يناير ٤٥العدد 
٢٠١٦

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

)بورقة عمل (المشاركةد) بحوث مؤتمرات
تاریخ مكان وعنوان المؤتمرعنوان البحثم

انعقاده

المؤتمر العلمي الثالث للوثائق واألرشيف بعنوان "علوم الوثائق ائقالجمعيات المهنية في مجال األرشيف والوث١
واألرشيف والمعلومات في مصر : حاضرها ومستقبلها"

مارس بني سويف 
٢٠٠٢

المؤتمر العلمي األول للمكتبات والمعلومات بجامعة عين شمس التحول المصري نحو مجتمع المعلومات٢
بعنوان "مجتمع المعرفة"

القاهرة
٢٠٠٤رس ما

الرسائل الجامعية المجازة والمسجلة في كلية ٣
اآلداب ببني سويف : دراسة تحليلية "مشترك"

المؤتمر العلمي الثالث لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بعنوان "العلوم 
اإلنسانية وتحديات المجتمع المصري"

ابريل بني سويف 
٢٠٠٤

تمر العلمي الرابع لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بعنوان "نحو المؤ البحث عن المعلومات من خالل اإلنترنت٤
بناء استراتيجية للتنمية المعرفية في المجتمع المصري"

ابريل بني سويف 
٢٠٠٥

-٩بني سويف المؤتمر العلمي التاسع لكلية اآلداب بعنوان"العلوم اإلنسانية وتفعيل العمل التطوعي في مجال المكتبات الجامعية٥
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٢٠١٣ابريل ١٠التطوعي "دور مؤسسات العمل 
البوابات اإللكترونية لمحافظات جمهورية مصر ٦

العربية
المؤتمر الدولي الثالث لجامعة بني سويف

: أعمال مترجمة) هـ
تاريخ النشرر  مكان النشاسم الناشر مؤلف العمل األصليعنوان العمل  باللغة األصليةالمترجم / المترجمونالعمل المترجمعنوان

الوضع الراهن لدراسات 
مجتمع المعلومات/ 

تأليف أليستير س. دف

اليستير س. دفسهير عبد الباسط

سابعا: الخبرات األكادیمیة
:اإلشراف على الرسائل الجامعية)أ

المسئوليةسنة اإلجازةسنة التسجيلالجهةالدرجةعنوان الرسالة
ثقافية مكتبات المراكز ال

بمحافظة اإلسكندرية
قسم المكتبات والوثائق، ماجستير

كلية اآلداب، جامعة بني 
سويف

مشرف مشارك٢٠١٠

مدى إفادة أعضاء هيئة 
التدريس ومعاونيهم بجامعة 
األزهر فرع أسيوط من 
المواقع اإللكترونية 
اإلسالمية المتاحة على 
شبكة اإلنترنت: دراسة 
ميدانية

تبات قسم المكماجستير
والمعلومات، كلية 

اآلداب جامعة أسيوط

مشرف رئيسي٢٠١٣٢٠١٥

اتجاهات العاملين 
والمستفيدين نحو خدمات 
مشروع المكتبة الرقمية 

بجامعة بني سويف: دراسة 
مسحية

قسم علوم المعلومات،  ماجستير
كلية اآلداب جامعة بني 

سويف

مشرف رئيسي٢٠١٥

تسويق خدمات مواقع 
ى اإلنترنت: الناشرين عل

قسم علوم المعلومات،  ماجستير
كلية اآلداب جامعة بني 

مشرف رئيسي٢٠١٠٢٠١٦
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دراسة مقارنة للمواقع العربية 
واألجنبية

سويف

المقررات اإللكترونية في 
مجال علم المكتبات 

والمعلومات: دراسة تحليلية 
مع قياس أنماط اإلفادة منها 

في مصر

ومات،  قسم علوم المعلماجستير
كلية اآلداب جامعة بني 

سويف

مشرف رئيسي٢٠١٣

البوابات اإللكترونية 
للجامعات: دراسة تقييمية 
مقارنة لعينة من الجامعات 

العربية واألجنبية

قسم علوم المعلومات،  دكتوراة
كلية اآلداب جامعة بني 

سويف

مشرف مشارك٢٠١٤

رأس المال المعرفي في 
مكتبات جامعة القاهرة 
ودوره في تحقيق الميزة 

التنافسية

قسم علوم المعلومات،  ماجستير
كلية اآلداب جامعة بني 

سويف

مشرف رئيسي٢٠١٤

تقييم أداء أقسام المكتبات 
والمعلومات في جامعات 
شمال الصعيد في ضوء 
معايير الجودة واالعتماد: 

دراسة ميدانية

قسم علوم المعلومات،  ماجستير
ة بني كلية اآلداب جامع

سويف

مشرف رئيسي٢٠١٥

مناقشة وتحكيم الرسائل الجامعية)ب
المسئوليةسنة اإلجازةالجهةالدرجةعنوان الرسالة

تسويق خدمات المعلومات في 
المكتبة القومية الزراعية المصرية: 
دراسة حالة

كلية اآلداب جامعة بني ماجستير
سويف

٢٠١٤

: راسية التي تم تدريسها) المقررات الدج
الدولةالجامعةالكليةالمرحلةاللغةاسم المقرر

مصربني سويفاآلدابالماجستيرالعربيةعلم المكتبات الدولي 
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والمقارن
اقتصاديات مجتمع 
المعلومات

مصربني سويفاآلدابالماجستيرالعربية

مصرسويفبني اآلدابالماجستيرالعربيةمؤسسات المجتمع المدني
مصربني سويفاآلدابالماجستيرالعربيةتطبيقات الحاسب اآللي 
مصربني سويفاآلدابالماجستيرالعربيةإدارة الوقت واالجتماعات
المكتبة الرقمية في العلوم 
النفسية

مصربني سويفاآلدابالدكتوراةالعربية

مناجد البحث في علوم 
المكتبات

مصربني سويفداباآلالليسانسالعربية

مصربني سويفاآلدابالليسانسالعربيةبناء وتنمية المقتنيات
الفهرسة الوصفية في 

المكتبات
بني سويفاآلدابالليسانسالعربية

مصراتة
مصر
ليبيا

إدارة المكتبات ومؤسسات 
المعلومات

بني سويفاآلدابالليسانسالعربية
مصراتة

مصر
ليبيا

المكتبات المدخل إلى علم 
والمعلومات

بني سويفاآلدابالليسانسالعربية
مصراتة

مصر
ليبيا

ليبيامصراتةاآلدابالليسانسالعربيةالنظم اآللية في المكتبات
ليبيامصراتةاآلدابالليسانسالعربيةنظم استرجاع المعلومات

: ) األعمال االستشارية العلميةد
السنةالجهةالمهام

: ) األعمال االستشارية الفنيةهـ
السنةالجهةالمهام

:) تحكيم األعمال العلميةو
السنةالدولةالجهةعنوان الدراسة
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ز) تحكيم برامج تعليمية
السنةالجهةالمهام

:التدريبية التي تم تدريسهااو الورش) الدوراتح

ریخالتاالجھةالموضوع

المشاركة "بإلقاء محاضرة في الفهرسة الموضوعية" في الدورة التدريبية لموجهي 
المكتبات

مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني 
سويف

١/٣/٢٠٠٥من 
٧/٣/٢٠٠٥إلى

مركز إعداد القادة بمديرية التنظيم المشاركة بالتدريس في الدورات التدريبية ألخصائيي المكتبات
قاهرةواإلدارة بال

٢٠٠٧إلى٢٠٠٤من 

اإلدارة المركزية بمنطقة بني سويف المشاركة بالتدريس في الدورة التدريبية ألمناء مكتبات المعاهد األزهرية
األزهرية

/ ١١/ ٢٧إلى ٢٠من 
٢٠٠٦

٢٠١١/ ١٧/٩إلى ٥من كلية اآلداب جامعة بني سويفالمشاركة بالتدريس في دورة الفهرسة اآللية (مارك)
إلى ٢٤/٩ومن

١/١٠/٢٠١١
المشاركة في تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على برنامج"مهارات 
التعامل مع مصادر المعلومات"

مشروع الطرق المؤدية للتعليم العالي 
بالتعاون مع كلية اآلداب جامعة بني 
سويف

٢٠١٣مارس 

: (مشاركة بدون ورقة عمل)ط) الندوات والملتقيات
التاریخالجھةالموضوعم

حضور مؤتمر "دور التعليم المفتوح في تحقيق التنمية البشرية في مصر 
مصر دراسة حالة"-والعالم العربي: جامعة بني سويف

٢٠١٢/ ٥/ ١٦-١٥جامعة بني سويف
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حضور مؤتمر "تقييم وتطوير نظام االنتساب في الجامعات المصرية 
والعربية"

٢٠١٣/ ١٦/٤جامعة بني سويف

حضور الندوة التعريفية لقسم الدعم العلمي والمشروعات التابع لمكتبة 
األسكندرية

٢٠١٤/ ١٩/٣كلية اآلداب

٢٠١٤/ ٢٠/٣كلية اآلدابحضور ورشة عمل استخدام قواعد البيانات العالمية

٦/١٢/٢٠١٥كلية اآلدابحضور ورشة عمل استخدام قواعد البيانات العالمية

تنظيم وحضور المؤتمر الدولي الثالث لقطاع خدمة المجتمع المشاركة في 
وتنمية البيئة بعنوان: دور البوابة اإللكترونية بالجامعات في النهوض 
بالبحث العلمي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
بجامعة بني سويف بالتعاون مع 
اتحاد الجامعات العربية

٢١/٥/٢٠١٣

المشاركة في تنظيم وحضور المؤتمر الدولي الثاني للتعليم عن بعد
جامعة بني سويف بالتعاون مع 
اتحاد الجامعات العربية

٢٠١٤/ ١٢/ ١٧-١٦

تولي أمانة المؤتمر العربي األول لعلوم المعلومات بعنوان: معمارية 
المعلومات

٢٠١٥ابريل ٦-٥جامعة بني سويف

ةثامنا: الخبرات العملی
: عضوية اللجان العلمية)أ

السنةالدولةالجهةالمهاماسم اللجنة العلمية

:عضوية اللجان الفنية)ب
السنةالدولةالجهةالمهاماسم اللجنة العلمية

: ج) عضوية النقابات والجمعيات المهنية
سنة االشتراكالجهةاسم النقابة

مكتبات والمعلوماتالجمعية المصرية لل
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: د) عضوية الجمعيات العلمية
سنة االشتراكالجهةالجمعية اسم 

تاسعا: أنشطة عامة
: ندوات عامة)أ

تاريخ الندوةمكان الندوةندوةعنوان ال

:نشرات)ب
بيانات النشراسم الناشرعنوان النشرة

:) مقاالت أدبيةج
عنوان الموقعالحالةاسم الناشرن المقالعنوا

(مقدمة الكتاب / تقديم عمل / كلمة تحرير .........):) أوراق طائرةد
الحالةالدوريةعنوان المقال

: عاشرا: الجوائز واألوسمة
السنةالجهةاسم الجائزة


