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بسم هللا الرحمن الرحیم
د. منال سید محمدالسیرة الذاتیة

Curriculum Vitae

أوالً : البیانات الشخصیة :                                                     

:    العلمیةالمؤھالت: ثانیا
تاریخ الدرجة

الحصول 
علیھا

الدولةالجھةالكلیة التخصص العام

جمھوریة مصر ویفجامعة بني سآدابوثائق وأرشیف٢٠١٥استاذ مساعد 
العربیة

جمھوریة مصر جامعة بني سویفآدابوثائق وأرشیف٢٠٠٦الدكتوراه
العربیة

جامعة القاھرة فرع آدابوأرشیفوثائق١٩٩٧الماجستیر
بنى سویف

جمھوریة مصر 
العربیة

جامعة القاھرة فرع آدابوأرشیفوثائق١٩٨٩اللیسانس
بنى سویف

جمھوریة مصر 
العربیة

:ثالثا: التدرج االكادیمي
الدرجة الوظیفة

األكادیمیة
الدولةالجھة نھایة الخدمة بدایة الخدمة

جمھوریة مصر جامعة القاھرة١٩٩٠١٩٩٧لیسانسمعید
العربیة

جمھوریة مصر جامعة القاھرة١٩٩٧٢٠٠٦ماجستیرمدرس مساعد

الكود
منال سید محمد أحمداالسم : 
أعزباالجتماعیة : الحالة 

١٧/٨/١٩٦٧تاریخ المیالد
بني سویفمكان المیالد: 

مصریةالجنسیة : 
اإلنجلیزیةاللغة التي یجیدھا : 

أرشیفوثائق والتخصص العام : 
نظم استرجاع وثائقالتخصص الدقیق :  

٠٨٢٢٣٤٧٢٩٢رقم الھاتف :
٠١٠٠٥٧١٣٠٤٠رقم الموبایل : 

Manalsaied1979@hotmiel.comیكترونيالبرید االل
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العربیة
جمھوریة مصر ي سویفجامعة بن٢٠١٦سبتمبر٢٠٠٦دكتوراهمدرس

العربیة
جمھوریة مصر جامعة بني سویفحتى اآلن٢٠١٦سبتمبرأستاذ مساعداستاذ مساعد

العربیة

لورش التدریبیة التي تم الحصول علیھا:االدورات و) ارابعا: 
السنةالجھةطبیعة الدورة اسم الدورة أو الورشة

مھارات االتصال الفعال                   
ي  ة ف ات حدیث اتجاھ

التدریس 

تنمیة قدرات أعضاء ھیئة 
التدریس البحثیة والتدریسیة

كلیة صیدلة جامعة 
بني سویف

٢٠٠٦

تنمیة قدرات أعضاء ھیئة مھارات العرض الفعال
التدریس البحثیة والتدریسیة

كلیة صیدلة جامعة 
بني سویف

٢٠٠٦

تنمیة قدرات أعضاء ھیئة مھارات التفكیر
تدریس البحثیة والتدریسیةال

كلیة صیدلة جامعة 
بني سویف

٢٠٠٦

تنمیة قدرات أعضاء ھیئة ECDLدورة الـ 
التدریس

كلیة العلوم جامعة 
بني سویف

٢٠٠٧

دوارات في برامج أوركل 
وجافا 

جامعة بني سویفتنمیة معرفیة
اآلدابكلیة

٢٠٠٨

دورة مھارات الكتابة 
العلمیة

جامعة بني سویفتنمیة معرفیة
اآلدابكلیة

٢٠١٣

ة  ى العملی معاییر الجودة ف
التدریسیة

مركز تنمیة الموارد البشریة 
بجامعة بني سویف

٢٠١٥أغسطس بنى سویف

ى  ا ف تخدام التكنولوجی اس
التدریس.

مركز تنمیة الموارد البشریة 
بجامعة بني سویف

٢٠١٥أغسطس بنى سویف

مركز تنمیة الموارد یة الموارد البشریة تنمإدارة الفریق البحثى
بنى البشریة بجامعة 

سویف

٢٠١٥أغسطس 

الجوانب المالیة 
والقانونیة

مركز تنمیة الموارد تنمیة الموارد البشریة 
بنى البشریة بجامعة 

سویف

٢٠١٥أغسطس 

مركز تنمیة الموارد تنمیة الموارد البشریة اإلدارة الجامعیة
ى بنالبشریة بجامعة 

سویف

٢٠١٥أغسطس 

مركز تنمیة الموارد تنمیة الموارد البشریة مھارات العرض الفعال.
بنى البشریة بجامعة 

سویف

٢٠١٥أغسطس 

توصیف المقررات بین 
الواقع والمأمول

التدریب على االسلوب 
الصحیح لتوصیف المقررات 
الدراسیة لتحقیق متطلبات 

الجودة

كلیة اآلداب جامعة 
دة وحبني سویف

الجودة

٢٠١٥أغسطس 
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امش  ى ھ ل عل ة عم ورش
ویف  ي س مؤتمر جامعة بن
ة  بعنوان" السرقات العلمی
ة  اط األكادیمی ى األوس ف

الظاھرة ومعالجتھا" "

التعریف ببرامج كشف 
السرقات العلمیة

جامعة بني سویف 
بني سویف

٢٠١٥نوفمبر١٦

إنشاء التدریب على خطواتاالرشفة األلكترونیة
نظم األرشفة لالتحول أو

األلكترونیة 

٢٠١٦مارس ١٥-١٤

خامسا: المناصب اإلداریة:
الدرجة الوظیفة

األكادیمیة
الدولةالجھة نھایة الخدمة بدایة الخدمة

سكرتیر تحریر 
المجلة المصریة 
لعلوم المعلومات

كلیة اآلدابحتى اآلن٢٠١٤مدرس
حامعة بنى 

سویف

مصر

سكرتیر تحریر 
اآلداب حولیة كلیة 

جامعة بني سویف 

كلیة اآلداب ٢٠١٥٢٠١٦مدرس
جامعة بنى 

سویف

مصر

ر  دیر تحری م
حولیة كلیة اآلداب 
جامعة بني سویف 

كلیة اآلداب حتى اآلن٢٠١٦
جامعة بنى 

سویف

مصر

دة  و وح عض
ادیمي  اإلرشاد األك

للدراسات العلیا 

-مدرس
استاذ مساعد

كلیة اآلداب حتى اآلن٢٠١٤
بنى جامعة 

سویف

مصر

نائب المدیر 
التنفیذى لوحدة 
ضمان الجودة 

واالعتماد 

كلیة اآلداب ٢٠١٦مارس ٢٠١٥استاذ مساعد
جامعة بنى 

سویف

مصر

منسق معیار 
الھیكل التنظیمى 

بوحدة الجودة

كلیة اآلداب حتى اآلن٢٠١٥استاذ مساعد
جامعة بنى 

سویف

مصر

عضولجنة 
التوثیق بوحدة 

الجودة

كلیة اآلداب حتى اآلن٢٠١٥مساعداستاذ 
جامعة بنى 

سویف

مصر

ة  ى لجن و ف عض
وم  ر الرس تقری
الب  ة بط الخاص
ا  ات العلی الدراس
دبلوم  بال
تیر  والماجس
ق  دكتوراه وف وال
اعات  ام الس نظ
ة  دة بكلی المعتم

أغسطس استاذ مساعد
٢٠١٥

كلیة اآلداب لجنة مؤقتة
جامعة بنى 

سویف

مصر
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ي  اآلداب جامعة بن
سویف 

رول  ى كنت عضو ف
ا  ات العلی الدراس
اعات  ام الس بنظ

المعتمدة

مدرس
واستاذ 
مساعد

كلیة اآلداب  حتى اآلن٢٠١٥
جامعة بني 

سویف

مصر

:سا: اإلنتاج العلميساد
:الرسائل العلمیة.أ

الجامعة عنوان الرسالة 
المانحة

تاریخ الكلیة / القسم
اإلجازة

الدرجة

ة أرشیفیة من سجالت اإلفتاء دراسة وثائقی
م١٩٥٤- ١٨٨٦ھـ/١٣٧٤-١٣٠٤سنة

جامعة 
القاھرة

كلیة اآلداب / قسم 
المكتبات والوثائق

ماجستیر١٩٩٧

الوثائق األرشیفیة لألزھر الشریف والمعاھد 
م١٩٥٧إلى ١٨٤٤الدینیة من 

بني 
سویف

كلیة اآلداب / قسم 
المكتبات والوثائق

دكتوراه٢٠٠٦

ب ) الكتب : 

تاریخ مكان النشراسم الناشرالمؤلف/ المؤلفینعنوان الكتاب
الصفحاتالنشر

علم األرشیف مفھومھ 
ناھد حمدي أحمدوقضایاه

٢٠٠٩دمنال سید محم
١٤٨

مركز التعلیم المفتوح منال سید محمدمعاییر األرشیف
٢٠١٤٢٦٦القاھرةجامعة القاھرة

ب ) الدوریات:
بیانات النشراسم الدوریةینالمؤلف/ المؤلفعنوان البحث

السنة العدد/ المجلد 
نموذج لقاعدة بیانات 

ضبط واسترجاع 
المجموعات األرشیفیة 

العربیة

ناھد حمدى أحمد
منال سید محمد

ات  ة المكتب مجل
ات  والمعلوم

العربیة 

ل ٣٢، ع ٣١ع ایر ، إبری ین
٢٠١١

الوثائق األرشیفیة من 
دعاوى القتل والنظر 

/ه١٢٦٥فیھا من عام
ه ١٣٠٦إلىم١٨٤٩

م دراسة تحلیلیة١٨٨٩/

ة اآلداب منال سید محمد ة كلی مجل
جامعة بني سویف

٢٠١٢یونیة ٢٣ع

التطوع الفردي والتعلیم 
األزھرى قراءة تحلیلیة 

لوثائق الوقف والھبة 
والتبرع من عام 

٢٠٠٠إلى عام ١٨٠٥

ة اآلداب منال سید محمد ة كلی مجل
جامعة بني سویف

٢٠١٣یونیة ٢٧ع

دیو  ة الخ ائق ھب ٢٠١٥ابریل ٢: مج٢عالمجلة المصریة منال سید محمدوث
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ن  أزق دی ماعیل وم إس
نیة دائرة الس -1281ال

ـ / 1289 -١٨٦٤ھ
ة ١٨٧٢ ة وثائقی (دراس

أرشیفیة)

لعلوم المعلومات

عناصر بیانات الوصف
عیار الدوليالمادي للم

العام للوصف األرشیفي: 
دراسة تقیمیھ مع اقتراح 
معیار للوصف المادي 

األرشیفي

قید النشر فى منال سید محمد
مجلة الفھرست

٢٠١٧ینایر 

الوثائق األرشیفیة 
كمصدر للمعلومات بین 
المصداقیة وطرق كشف 
التزویر فیھا مع إقتراح 
آلیة لألرشیف المصرى 

للتعامل مع الوثائق
األرشیفیة المزورة

قید النشرمنال سید محمد

(  المشاركة بورقة عمل) ج) بحوث مؤتمرات
مكان الجھة الراعیةعنوان  المؤتمرالمؤلف/ المؤلفینعنوان البحث

انعقاده
السنة

التطوع الفردي والتعلیم 
األزھرى قراءة تحلیلیة 

لوثائق الوقف والھبة 
والتبرع من عام 

"٢٠٠٠عام إلى ١٨٠٥

العلوم اإلنسانیة منال سید محمد
وتفعیل دور 

مؤسسات العمل 
التطوعي "

جامعة بنى 
سویف

٢٠١٣بنى سویف

الوثائق األرشیفیة 
كمصدر للمعلومات بین 

المصداقیة وطرق كشف 
التزویر فیھا مع إقتراح 
آلیة لألرشیف المصرى 

للتعامل مع الوثائق 
األرشیفیة المزورة

السرقات العلمیة منال سید محمد
الظاھرة 

ومعالجتھا

جامعة بنى 
سویف

٢٠١٥بنى سویف

نظام معلومات 
إنفورماتیك 

Informatics" "
وإدارة الوثائق 

اإللكترونیة بجامعة بني 
سویف دراسة تحلیلیة 

تقییمیة

المؤتمر الدولى منال سید محمد
إلدارة الوثائق 

واألرشفة 
األلكترونیة

مارس ١٧-١٤القاھرةوزارة الثقافة
٢٠١٦
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:القومیةفى مشاریع المشاركة د) 

الموضوع نوع المشاركة المشروع 

مشروع 
ذاكرة األزھر                                                            

تقاریر 

تحریر

أعمال فنیة

رالجامع األزھملفات معاشات العلماء والعاملین بتقریر عن -
والمعاھد الدینیة الموجودة بدار المحفوظات العمومیة

األزھرتقریر عن وثائق وملفات األوقاف الموقوفة على الجامع -
.والمعاھد الدینیة

م.١٩٥٧-١٨٤٤التطور اإلدارى للجامع األزھر من عام -
المعھد األحمدى -
المعھد الدسوقى-
معھد أسیوط-
وكالة الجامع األزھر-
الزى األزھرى-
عاھد الحرةالم-
مكتبة الجامع األزھر.-

المشاركة فى فرز الوثائق األرشیفیة الموجودة بمكتبة األزھر
الوثائقمراجعة بطاقات وصف

الوثائق.اعتماد بیانات 

:سابعا: الخبرات األكادیمیة
اإلشراف على الرسائل الجامعیة:)أ

المسئولیةزةسنة اإلجاسنة التسجیلالجھةالدرجةعنوان الرسالة
إدارة الوثائق في بنك 

اإلسكان والتعمیر 
دراسة تقییمیة على 

فرع المنیا

قسم علوم ماجستیر
المعلومات: كلیة 

اآلداب :جامعة بني 
سویف

مشارك٢٠١٥

) المقررات الدراسیة التي تم تدریسھا: ب
الدولةالجامعةالكلیةالمرحلةاللغةاسم المقرر
جامعة بني كلیة اآلداباللیسانساللغة العربیةمواد سمعیة وبصریة

سویف
جمھوریة مصر 

العربیة
جامعة بني كلیة اآلداباللیسانساللغة العربیةمكتبات نوعیة

سویف
جمھوریة مصر 

العربیة
جامعة بني كلیة اآلداباللیسانساللغة العربیةعلم االتصال

سویف
جمھوریة مصر 

العربیة
جامعة بني كلیة اآلداباللیسانسالعربیةاللغةعلم األرشیف 

سویف
جمھوریة مصر 

العربیة
جمھوریة مصر جامعة بني كلیة اآلداباللیسانساللغة العربیةمدخل لدراسة الوثائق واألرشیف
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العربیةسویف
جامعة بني كلیة اآلداباللیسانساللغة العربیةإدارة الوثائق الجاریة

سویف
جمھوریة مصر 

ةالعربی
مركز التعلیم اللیسانساللغة العربیةمعاییر األرشیف

المفتوح برنامج 
االرشیف 
االلكترونى

جامعة 
القاھرة

جمھوریة مصر 
العربیة

جامعة بني كلیة اآلدابالماجستیراللغة العربیةمناھج البحث
سویف

جمھوریة مصر 
العربیة

جامعة بني دابكلیة اآلالماجستیراللغة العربیةدراسات المستفیدین
سویف

جمھوریة مصر 
العربیة

) الدورات او الورش التدریبیة التي تم تدریسھا:ج
السنةالجھةاسم المحوراسم الدورة

االتصال اإلدارى والتعامل 
مع اآلخرین

١٠/٢٠١٥مدیریة التنظیم واإلدارة 

الندوات والملتقیات : (مشاركة بدون ورقة عمل) ) د
السنةالمدینةالجھةالملتقى اسم الندوة /

جامعة القاھرة فرع مؤتمرات قسم المكتبات والوثائق 
بني سویف

٢٠٠٥إلي ٢٠٠٠القاھرة

الفرع العربي األقلیمي وسائل االیجاد
لألرشیف عربیكا

٢٠٠٠القاھرة

تاریخ مؤتمر إتحاد المؤرخین العرب
الوطن العربي عبر العصور" 

(التاریخ االجتماعي)

٢٠٠٧نوفمبر ٨–٧القاھرةمجلس األعلى للثقافةال

مؤتمر جامعة بني سویف الدولي 
األول للتعلیم عن بعد بعنوان: " 
التعلیم عن بعد ودوره في تطویر 
منظومة التعلیم الجامعي بالوطن 

العربي

٢٠١٣دیسمبر ١٨-١٧بني سویفجامعة بني سویف

ن امؤتمر ال لدولي الثاني للتعلیم ع
ي  د ف ن بع یم ع وان" التعل بعد بعن
ات  ة التطبیق ات العربی الجامع

وآفاق المستقبل 

٢٠١٤دیسمبر ١٧-١٦بني سویفجامعة بني سویف

ؤتمر األول ال اتم وم المعلوم لعل
معماریة المعلومات 

كلیة جامعة بني سویف
علوم اآلداب قسم 

لوماتالمع

٢٠١٥إبریل ٦- ٥بني سویف

دولي  مؤتمر جامعة بني سویف ال
ث الثا د بل ن بع یم ع وان" للتعل عن

د  ن بع یم ع ات التعل البیئ
" والتطورات والخبرات

٢٠١٥دیسمبر ٢١-٢٠بني سویفجامعة بني سویف
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الندوة التعریفیة الخاصة بالمنح 
الدراسیة المقدمة من السفارة 

البریطانیة 

٢٥/٩/٢٠١٦بني سویفسویفجامعة بني

ندوة كیفیة إعداد مقترحات 
المشروعات البحثیة خطوات الكتابة 

والتمویل

٤/١٠/٢٠١٦بنى سویفجامعة بني سویف

: أنشطة عامةثامنا
) أوراق طائرة: (مقدمة الكتاب / تقدیم عمل / كلمة تحریر .........)أ

الحالةالدوریةعنوان المقال
المجلة المصریة لعلوم المعلومات: المجلد ت المعلوماتكتاب أخالقیا

تاسعا٢٠١٤األول: العدد األول: أكتوبر 
عرض


