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 الســيرة الذاتيــة                           
 

- :أوال البيانات الشخصية
  سيد ربيع سيد إبراهيم  :االسم 
  قرية بدهل –مركز سمسطا  -محافظة بني سويف –جمهورية مصر العربية : محل الميالد 

  11/1/1191 :تاريخ الميالد 
  بنات 3+ متزوج  :الحالة االجتماعية 
  جمهورية مصر العربية –محافظة بني سويف  –مسطا س –بدهل  :العنوان 
 8818011129991/  8818019283290 :الهاتف رقم 
 0000703010000:  الجوال رقم 
  جامعة بني سويف –كلية اآلداب  –قسم المكتبات والوثائق  –مدرس : الوظيفة 
  جامعة بني سويف –كلية اآلداب : عنوان العمل 
 12/18/1888لدور في أداء الخدمة العسكرية  بتاريخ لم يصبه ا:  العسكرية المعاملة 

 
 

- :ثانيا المؤهالت العلمية 
 فرع بني سويف               –جامعة القاهرة  –ليسانس اآلداب الممتازة  :  الجامعية الدرجة

 . جيد جدا:  تقدير                                                         1888:  عام
 ممتاز  :بتقديردرجة الماجستير في اآلداب                   :الثانية  جامعيةال الدرجة 
 محركات بحث الصور على اإلنترنت  : الماجستير أطروحة عنوان: 

 دراسة تحليلية لوضع مواصفات محرك بحث صور يدعم اللغة العربية                     
 رتبة الشرف األولى مع التوصية بطبعهام :بتقدير   ة الدكتوراه في اآلداب         درج 

 نظم استرجاع قواعد بيانات الويب غير المرئية         : بعنوان 
 دراسة تحليلية لوضع مواصفات محركات البحث             
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- :ثالثا الخبرات العملية 
 :تدريس مقررات علوم الحاسب اآللي مثل  .7

  قواعد البيانات  
  اإلنترنت  
  وءة آلياالفهرسة المقر 

 النظم اآللية المتكاملة 

 نظم استرجاع قواعد البيانات 

 
 :تدريس مقررات المكتبات والمعلومات مثل  .0

 الببليوجرافيا 
 الفهرسة الموضوعية 

 نظم استرجاع المعلومات 

 التكشيف واالستخالص 

 المصادر والمراجع المتخصصة 

 

 تدريس علوم الحاسب في البرامج التدريبية العامة مثل .3
  ز الويندوwindows XP 
  اإلنترنتinternet and information search 

في  MPLاالشتراك في برامج تدريبية لبعض المكتبات العامة مثل مكتبة مبارك العامة  .0
 7/7/0007   - 0000/ 7/6الفترة 

 تدريس مقررات الفهرسة الوصفية والموضوعية للعاملين بالتوجيه داخل مديرية التربية .5
 .فوالتعليم ببني سوي

بمركز الحاسب اآللي التابع لكلية  MARC 21تدريس دورة الفهرسة المقروءة آليا  .6
 .سويف اآلداب بني

 .التدريس في كلية اآلداب جامعة المنيا كمدرس منتدب .1
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- :رابعا  الدورات العلمية 
– 7/3/0005دورة إعداد المدربين بمركز المعلومات واتخاذ القرار ببني سويف .7

 :وشملت البرامج التالية. متازبتقدير م 7/1/0005
 

 التقدير البرنامج

WINDOWS ممتاز 

WORD ممتاز 

POWER POINT ممتاز 

INTERNET SERVICES ممتاز 

HTML ممتاز 

JAVA ممتاز 

FRONT PAGE ممتاز 

 ممتاز مهارات التدريب

 ممتاز صيانة الشبكات
 

المعلومات التابع لمحافظة بمركز تكنولوجيا  MARC 21دورة الفهرسة المقروءة آليا  .0
 .سويف بني

 .اجتياز البرنامج التدريبي لخدمات المعلومات اآللية بمكتبة مبارك العامة بتقدير ممتاز .3
 . TOEFLاجتياز دورة التويفل  .0

 دورة التقييم الذاتي للجودة واألداء في المؤسسات التعليمية ودورة المراجعة الخارجية .5

التدريس في مجال نظم االمتحانات وتقويم الطالب، دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة  .6
 .وأخالقيات البحث العلمي، النشر العلمي الدولي

 
- :الخبرات اإلدارية الفنية  خامسا
( وحدة كلية اآلداب ببني سويف)العمل كمنسق فني بمشروع المكتبة الرقمية  .7

 .التابع للمجلس األعلى للجامعات المصرية

 – 0000نترول بكلية اآلداب جامعة بني سويف منذ عضو لجان االمتحانات والك .0
 .حتى اآلن

 .عضو فريق الجودة واعتماد التعليم بالكلية ضمن مشروع الجودة واالعتماد .3
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 .30/70/0077 -7/6/0077رونية لكلية اآلداب مدير مشروع البوابة االلكت .0

 .حتى اآلن – 7/7/0070مدير مشروع البوابة االلكترونية لجامعة بني سويف  .5

 

   
- :القدرات اللغوية سادسا 

- :إجادة استخدام اللغة اإلنجليزية بحسب المستوى التالي 
 

Talking Writing Reading 

 ممتاز ممتاز جيد جدا

 
 

- :ا مهارات الحاسب اآللي واإلنترنت سابع
 إجادة البحث واستخدام خدمات اإلنترنت بكفاءة عالية. 
  وقواعد البياناتإجادة التعامل مع محركات بحث الويب. 
  إجادة استخدام البرامج التطبيقية وحزمة برامجoffice  بمختلف إصداراتها. 

  إجادة صيانة وتركيب المكونات الماديةhard ware للحاسب اآللي. 

  إجادة إدارة وتنظيم شبكات الحاسب اآلليcomputer networks. 
 
 

- :الهوايات المفضلة  ثامنا
  محركات البحثتصفح واستخدام اإلنترنت و 

 متابعة الحديث من اإلنتاج الفكري في  مجال اإلنترنت ومحركات البحث. 
  السفر والترحال. 
 القراءة والتدريس والبحث العلمي. 

 
 

- :ا اإلنتاج الفكري المنشور تاسع
- :أوال الكتـــب    

 .1889مكتبة الملك فهد الوطنية، : الناشر -.محركات بحث الصور الثابتة على اإلنترنت (1

 .1881مكتبة الملك فهد الوطنية، : الناشر -. نظام استرجاع المعلومات الكوني: الويب  (0
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مكتبة الملك فهد الوطنية، : الناشر. نظم استرجاع قواعد بيانات الويب غير المرئية (3
1818. 

 (مقرر تدرسي)مكتبة الرسالة : بني سويف  -.نظم استرجاع المعلومات الرقمية (0

 ( مقرر تدرسي)مكتبة الرسالة : بني سويف  -.ت ف المكتباتتطبيقات قواعد بيانا (5
 
- :ثانيا المقاالت     

على  األرشفة الرقمية لالنتاج الفكري في مجال المكتبات والمعلومات للباحثين العرب (6
 تحت النشر . دكتور حشمت قاسمألستاذ اللدراسة حالة :  الويب

 

 cybrarians -.  داء ، األنواعالمفهوم ، األ:  محركات بحث الوسائط المتعددة (1

journal .-  0005ديسمبر ) 1ع 

 
الوصول والمعالجة واإلفادة : مجموعات قواعد بيانات المكتبات الرقمية على الويب  (0

ر، العدد العاش ، مجلة دراسات المعلومات، باستخدام محركات بحث الويب غير المرئية
 0077الموافق يناير،  7030محرم، 

 

 دراسة تطبيقية: لعلمي على مواقع المكتبات الوطنية العربية خدمات النشر ا (9
 .0070مجلة مركز المعلومات كلية اآلداب جامعة القاهرة، 

 

دراسة تحليلية لطرح :  نوالمهنييواقع الويب وتأثيرها على مهنة المكتبات  (70
 0070مجلة كلية اآلداب، . . تصورات التطوير

 

مجلة كلية اآلداب، جامعة بني سويف،  .الويبنظم استرجاع المعلومات الصوتية على  (11
 .0070، 70ع 

 

دراسة : االتاحة والوصول لمصادر الويب للمستفيدين ذوي االحتياجات الخاصة  (70
العدد االول  ،مجلة المكتبات والمعلومات العربية .تحليلية الستخدام األكفاء لمواد الويب

  .0077يناير 
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 :معية اإلشراف على الرسائل الجاا عاشر 
دراسة  :معالجة الكتابات اليدوية واسترجاعها على الويب. سالي أمل علي حسن القاضي .1

سيد ربيع سيد، . دمحم جالل سيد غندور، د. د. ، إشراف أتطبيقية على النصوص العربية

 .مسجلة( ماجستير)،1818جامعة بني سويف، كلية اآلداب، قسم المكتبات والوثائق، 

 

دراسة : نظم استرجاع معلومات الويب المبنية على اإلدراك . الجواددمحم كامل أحمد عبد  .1

سيد ربيع سيد، جامعة بني سويف، . دمحم جالل سيد غندور، د. د. ، إشراف أتطبيقية تحليلية
 .مسجلة( دكتوراه)،1813كلية اآلداب، قسم المكتبات والوثائق، 

 

 

 حادي عشر أعمال المؤتمرات العلمية 
نية الجامعية  ومجلح الواقع والمعايير والتطوير البوابة البوابات االلكترو  (7

المؤتمر الدولي الثالث لجامعة بني . االلكترونية لجامعة بني سويف نموذجا
دور البوابة اإللكترونية بالجامعات في النهوض بالبحث العلمي لخدمة “سويف 

 .1813مايو  11جامعة بني سويف  -.”المجتمع وتنمية البيئة

 

المؤتمر العلمي األول . بجامعة بنى سويف البوابة اإللكترونيةمقدمة عن  ورقة عمل (1
لمشروعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بجامعة بنى سويف دور تكنولوجيا 

أبريل  18جامعة بني سويف  -.المعلومات واالتصاالت في تطوير التعليم العالي
1811. 

 
 

- : هيئات وأشخاص يمكن الرجوع إليهمثاني عشر 
  السعودية –مكتبة الملك فهد الوطنية 

 

  مصر -جامعة بني سويف  –كلية اآلداب 
 

 

 هانئ محيي الدين عطية./ د. أ 
 أستاذ تكنولوجيا المعلومات بجامعة بني سويف

 كمال كمال حسن الجزار. أ 
 دبي -مكتبة وزارة الخارجية باالمارات العربية المتحدة 
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 عماد عبد العزيز إبراهيم . د 

 عة الشارقةجام

 
 فيدان عمر مسلم./ د. أ 

 أستاذ المكتبات والمعلومات المساعد بجامعة بني سويف
 

 محمد جالل سد محمد غندور./ د. أ 
 أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة بني سويف

 

 

 مصطفى حسام الدين. / د. أ 
 جامعة القاهرة   -اآلداب ةأستاذ تكنولوجيا المعلومات المساعد كلي

 
 ل بن عبد الرحمن المعثم نبي./ د 

 سابقا مدير إدارة البحوث والنشر بمكتبة الملك فهد الوطنية
 

 رياض طاهر رضوان ./ أ 
 مكتبة مبارك العامة بالقاهرة نائب مدير

 
 

 


