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 أوًل : المؤهالت العلمية:  

 

 

المؤهالت 

 العلمية 

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 كلية اآلداب ـ جامعة القاهرة 5991 دكتوراه الفلسفة في الوثائق

 كلية اآلداب ـ جامعة القاهرة 5911 ماجستير اآلداب في الوثائق

 كلية اآلداب ـ جامعة القاهرة 5911 دبلوم الوثائق

دراسات العربية في دبلوم ال
 التاريخ

معهد البحوث والدراسات  5911
 العربية

 كلية اآلداب ـ جامعة القاهرة 5991 ليسانس اآلداب في التاريخ

 

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 الرتبة العلمية
 إلى مـن

 معيد 5911 5911 كلية اآلداب ـ جامعة القاهرة

 مدرس مساعد 5991 5911 كلية اآلداب ـ جامعة القاهرة

 مدرس 1119 5991 كلية اآلداب ـ جامعة القاهرة

 أستاذ مساعد 1152 1119 كلية اآلداب ـ جامعة القاهرة

 أستاذ  1152 كلية اآلداب ـ جامعة القاهرة

 

 

 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 عماد بدر الدين محمود أبو غازي السم )رباعى(: 

Name: Emad Badreldin Mahmoud Abou Ghazi 

        جامعة القاهرة  –كلية اآلداب الكلية : 

  : المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات القسم

 التخصص العام : الوثائق واألرشيف

 الوثائق العربية في العصور الوسطىالتخصص الدقيق: 

  emad.aboghazi@cu.edu.egالبريد اللكتروني: 

  http://scholar.cu.edu.eg/?q=eghazi الموقع:

 http://eaboghazi.blogspot.com       نة:المدو
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 ا: التدريس الجامعي:ثالثً 

 

 Courses Taught                                                          المواد التي تم تدريسها 
 الوحدات التدريسية *

Teaching Units رقمها 

Course No. 

 اسم المادة

Course title 

الدراسي الفصل  

Studying 

Term 
 العملي

Lab. 

 المحاضرات

Lecture 

 1 5111511 
المسكوكات والرنوك )برنامج 

الوثائق(ماجستير   
 األول

 1 5112511 
األرشيف والوثائق )برنامج 
 ماجستير التاريخ الحديث(

1 1  
التراث الحضاري المصري 

 )برنامج دبلوم التنمية الثقافية(

 الثاني الوثائق واألرشيفات اإللكترونية 5111115 1 

    

 
ساعة 
 ونصف

512 
تاريخ األرشيف )برنامج األرشيف 

 اإللكتروني(
التعليم 
 المفتوح

إلى العام الدراسي  5911/5912# مواد سبق تدريسها في الفترة من العام الدراسي 
1151/1152: 

تاريخ األرشيف ـ مدخل لعلوم الوثائق ـ علم األرشيف ـ علم الوثائق ـ الوثائق العربية في   
العربية ـ الكتاب اإلسالمي العصور الوسطى ـ تاريخ النظم ـ مصادر الحضارة اإلسالمية ـ الكتابة 

 المخطوط ـ إدارة األرشيفات المتخصصة ـ الوثائق العثمانية )عملي( ـ التدريب العملي.
)فرع بني سويف بجامعة القاهرة ـ جامعة عين  ## مواد قمت بتدريسها خارج جامعة القاهرة

 :شمس ـ جامعة األزهر ـ الجامعة األمريكية بالقاهرة(

تحقيق المخطوطات ـ قراءات في التراث التاريخي العربي ـ مقارنة الثورات ـ العربية الوثائق  
 المصرية ـ نظرية االتصال ـ علم البردي.

 :على الرسائلشراف اإل :ارابعً 

 

 اسم الطالب الدرجة  عنوان الرسالة  م

تاريخ 
 التسجيل 

 نوع اإلشراف
 

  مشترك  فردى

1 

مجموعة سجالت 

 الحرمين الشريفين بدار
: دراسة الوثائق القومية

 أرشيفية دبلوماتية

 دارة محمود شوقي ماجستير

11/11/1112 *  

1 

جريدة مصر السينمائية 
نموذًجا للوثائق 

الفيلمية: دراسة لنظم 
 حفظها واسترجاعها

 ماجستير
أماني محمد حسيب 

 محمد خليفة

باالشتراك مع:   11/10/1111
 د.رشا إبراهيم

3 

بدار وثائق االلتماسات 

الوثائق القومية في 
إلى  1331الفترة من 

دراسة أرشيفية  1293

 دبلوماتية

 هاجر أسامة أحمد طه ماجستير

10/11/1111  باالشتراك مع:  

د.غادة 
 طوسون

 

وثائق أميرات األسرة 

العلوية: دراسة 

 دبلوماتية أرشيفية

 ماجستير
إيمان محمد عبد الحكيم 

 العشري

 باالشتراك مع:  10/11/1111

 د.أمنية عامر

9 

حركة النشر بوزارة 

الثقافة المصرية: دراسة 

 ميدانية

 دكتوراه
شيماء فاروق محمود 

 شعالن

13/0/1111 مشرًفا مشارًكا   

ل أ.د. شعبان 

 خليفة
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 * هناك عدد من الرسائل تمت مناقشتها.
** سبق لي األشراف العلمي على باحثين أجانب مبعوثين في منح فولبرايت 

 البحوث األمريكي بالقاهرة.ومركز 
 *** أتولى االٌشراف على عدد من الرسائل في جامعتي األزهر والفيوم.

 

 

 :              ازمنيً  مرتبة للنشر: أوراق األبحاث المنشورة والمقبولة اخامسً 

فئة المجلة  السنة المجلد عنوان الدورية عنوان البحث
في التصنيف 

الدولي 
 والمحلى

جدل حول عملة سكندرية تحمل 
 هالاًل يحتضن صليبًا

 محلي 1231 المجلد الثاني دراسات آثارية إسالمية

االنتماء الوطني للفلسطينين في 

 1948األرض المحتلة منذ 

 محلي 1981 العدد األول مجلة موقف

هوامش على معركة اإلسالم وأصول 
 الحكم

 مجلة موقف
 

 محلي 1231 العدد الثاني

 محلي 1239 العدد الخامس مجلة صامدون االتحاد السوفيتي وقضية فلسطين

دراسة دبلوماتية لوثيقة نزاع قضائي 
 من العصر المملوكي

 

مجلة المكتبات والمعلومات 
 العربية

0العدد  11السنة   1221  

 Observation sur la langue à 

travers l’étude d’actes 
notariés de l’époque 

mamelouke 

 Egypte - Monde 

arabe 

 No.27-28 

 

 دولي 1996

تطور الحيازة الزراعية في مصر في 
 عصر المماليك الجـراكسة

32 لدمجال المجـلة التاريخية المصرية  محلي 1221 

  وثائق بيت المال في األرشيف

 المصري

 ـ  مجلة كلية اآلداب

 جامعة القاهرة

90لد مجال  

 0 ددعال

 محلي 1220

مالحظات على أوضاع نظام القضاء 
في عصر المماليك في ضؤ دراسة 

 دبلوماتية لوثيقتي وقف

مجلة كلية اآلداب ـ جامعة 
 القاهرة

93 لدمجال  
1 ددعال  

 محلي 1223

دراسة في إجراءات بيع أمالك بيت 
المال في عصر المماليك الجراكسة 

 في ضؤ الوثائق الدبلوماتية

مجلة كلية اآلداب ـ جامعة 
 لقاهرةا

93 لدمجال  
 0 ددعال

 محلي 1223

المجموعة الكمالية في جغرافية 
باالشتراك مع د.أمنية )مصر وإفريقيا 

 (عامر

92/ 93العدد  عالم الكتاب  محلي 1223 

تساؤالت حـول تاريخ تولى األشرف 
جـانبالط للسلطنة في ضؤ وثيقة 

دبلومـاتية بدار الوثائق القومية 
 بالقاهرة

 

المكتبات والمعلومات  مجلة
 العربية

0العدد  13السنة   1223  

مالحظات على اختصاصات العاملين 
في بيت المال ومسمياتهم في 

 عصر المماليك الجراكسة

 دولي 1222 33العدد  حوليات إسالمية

منازل األمراء في أواخر عصر 
المماليك الجراكسة قي ضوء وثائق 

 األشرف طومانباى

 1111 34 ددعال حوليات إسالمية
 

 دولي

وثائق التنظيمات الشيوعية في مصر 

: تجربة في جمع الوثائق 1219حتى 

 وترتيبها

الروزنامة ـ الحولية المصرية 

 للوثائق

 محلي 1113 العدد األول
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دفاتر الرزق اإلحباسية والجيشية 
 وأهميتها األرشيفية والتاريخية

الروزنامة ـ الحولية المصرية 
 للوثائق

 الثاني العدد
 

 محلي 1110

اإلسالم والدولة المدنية: قراءة في 

 رؤية اإلمام محمد عبده

 إقليمي 1119 السنة الثانية مجلة حوار العرب

األرقام واألعداد في الوثائق العربية 

 في مصر

الروزنامة، الحولية المصرية 

 للوثائق

 محلي 1111 العدد العاشر

 
:ازمنيً  مرتبةير والدراسات : الكتب والتقارسادًسا  

 مالحظات التاريخ دار النشر  عنوان الكتاب م

1 
 

على بهجت حياته وأعماله 
( 1209ـ  1210ـ  1390)   

 طبعة محدودة
1200 

 باالشتراك مع الدكتورة ضياء أبو غازي

 

1 

فهرست وثائق الحركة 

الشيوعية المصرية حتى 

وبرنامج البحث عن  1219

 وثيقة

مركز البحوث 
 العربية ولجنة

توثيق تاريخ 
الحركة 

الشيوعية 
المصرية حتى 

 ، القاهرة،1219

 )طبعة محدودة(

1223 

 باالشتراك مع د.هانى سليم

3 
 

طومان باى السلطان 
 الشهيد

  ،ميريت للنشر
 القاهرة

1999 
 

 

0 

الجذور التاريخية ألزمة 

 النهضة في مصر 

ميرت للنشر، 

 القاهرة،

2000 
 

9 
 

في تاريخ مصر االجتماعي: 
تطور الحيازة الزراعية زمن 

 المماليك الجراكسة

عين للدراسات 
والبحوث 

اإلنسانية 
واالجتماعية، 

 القاهرة

1111  

 :مسيرة المرأة المصرية 1
 عالمات ومواقف 

المجلس 
القومي للمرأة، 

 القاهرة 

ةهدى الصد د. باالشتراك مع 1111  

المركز القومي  قصة العلم المصري 0
لثقافة الطفل، 

 القاهرة

 كتاب مصور لألطفال 1110
 رسوم محمود الهندي

1212حكاية ثورة  3 الهيئة العامة  
لقصور الثقافة، 

 القاهرة

سلسلة حكاية مصر للشبابضمن  1112  

الوثائق ودراسة الحضارة  2

العربية في العصور 

 الوسطى

جامعة طوكيو، 

 طوكيو

سلسلة دراسات الحضارة ضمن  1111

 اإلسالمية

األرشيف تاريخ 11 مركز جامعة  

القاهرة للتعليم 
المفتوح، جامعة 

 القاهرة

1113  

 سادًسا مكرر: األبحاث المنشورة في كتب جماعية:
 في: ) دراسات في التاريخ والثقافة العربية ـ  ،االحتالل العثماني لمصر ـ أسباب ونتائج

إلي الدكتور رؤف عباس بمناسبة بلوغه سن الستين، تحرير: عبادة كحيلة( الدار 

 .1115المصرية اللبنانية، القاهرة، 

 في ، مالحظات عن القضاء والعدالة في عصر سالطين المماليك في ضوء الوثائق

)العدالة بين الشريعة والواقع في مصر في العصر العثماني، إشراف: رؤوف عباس، 
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تحرير: ناصر إبراهيم وعماد هالل( مطبوعات مركز البحوث والدراسات االجتماعية ـ كلية 

 .1111اآلداب جامعة القاهرة، القاهرة، 

  ارية( مراجعة تأمالت حضـ وثائق الحضارة العربية، في )تحديات التاريخ والمستقبل

وتقديم: خالد الكركي، مؤسسة عبد الحميد شومان والمؤسسة العربية للدراسات 

 .1111والنشر، عمان ـ بيروت، 

 L'expédition française dans les écrits des historians égyptiens du XXe siècle: 

implaictions politiques de l'historiographie, (Bonaparte et L'Egypte: feu et 

lumières, Institut du Monde Arabe, Paris, 2008. 
  المرأة والفنون، في )المرأة المصرية في التاريخ الحديث والمعاصر( تحرير: جابر عصفور

 .1119ولطيفة سالم، المجلس القومي للمرأة، القاهرة، 

 سة عبد الحميد الثقافة والتنمية، في: الثقافة العربية وأسئلة التنمية والتحديث، مؤس

 .1155شومان، عمان، 

  رحلة هروب األستاذ في ضوء الوثائق األرشيفية، في: رؤى في التاريخ الحديث

والمعاصر، إعداد: د. محمد الدمرداش، تحرير: د. حمادة إسماعيل، الهيئة المصرية العامة 
 .1151للكتاب، القاهرة، 

 ي ضوء الوثائق القانونية، في: مالحظات على تطور اللغة في عصر المماليك ـ دراسة ف

قاسم عبده قاسم بين التاريخ واألدب الشعبي، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، 
1151. 

  تحقيق الوثائق العربية ونشرها، في: في التاريخ والحضارة اإلسالمية ـ بحوث مهداه إلى

صرية اللبنانية، المؤرخ والمحقق الكبير أيمن فؤاد سيد، تحرير: عبادة كحيلة، الدار الم

 .1152القاهرة، 
 

 ا:زمنيً  مرتبةالمحلية والدولية  : الندوات والمؤتمراتاسابعً 
وة /المؤتمرلندعنوان ا والمكان المنظمة الجهة   مشاركةنوع ال التاريخ 

الندوة العلمية السنوية 

للجمعية المصرية للدراسات 
 التاريخية، علي بهجت األثري

الجمعية المصرية 

التاريخية للدراسات 

والمجلس األعلى لرعاية 
الفنون واآلداب والعلوم 

 االجتماعية، القاهرة

مارس 

1203 

 بحث بعنوان:
على بهجت وعصر من  

إرساء الدعائم، باالشتراك 
 مع د. ضياء أبو غازي

 ميالد مئويةالمؤتمر الدولي 
 طه حسين

كلية اآلداب ـ جامعة 
 القاهرة

نوفمبر 
1232 

 المشاركة في التنظيم

نجيب المؤتمر الدولي عن 
بمناسبة حصوله  محفوظ

 على جائزة نوبل في األدب

كلية اآلداب ـ جامعة 
 القاهرة

مارس 
1221 

 المشاركة في التنظيم

 زمن النساء والذاكرة البديلة

 

 

ملتقى المرأة والذاكرة، 

 القاهرة
1221 

 بحث بعنوان:
قراءة جديدة في وثائق  

قديمة هوامش على بعض 
 العربية في مصرالوثائق 

في: زمن النساء نشر 
والذاكرة البديلة، ملتقى 

المرأة والذاكرة، القاهرة، 

1223.  

 توفيق الحكيم حضور متجدد
المجلس األعلى للثقافة، 

 القاهرة
1223 

عضوية المشاركة في 

اللجنة العلمية لإلعداد 

 للمؤتمر

مائة عام من تحرير المرأة 
 العربية

للثقافة، المجلس األعلى 
 القاهرة

أكتوبر 
1222 

المشاركة في عضوية 

اللجنة العلمية لإلعداد 

 للمؤتمر

لندوة العلمية السنوية ا

للجمعية المصرية للدراسات 

، المصريون التاريخية
 والسلطة عبر العصور

 
 

الجمعية المصرية 

للدراسات التاريخية 
للثقافة،  والمجلس األعلى

 القاهرة

أبريل 
1111 

 بعنوان:بحث 

المصريون والسلطة في  

 عصر الوالة 

خمسون عاما على : مؤتمر

تخصص المكتبات والوثائق 
والمعلومات في مصر تحديات 

 الواقع وآفاق المستقبل

 كلية اآلداب جامعة القاهرة
 0ـ  2

أكتوبر 

1111 

 بحث بعنوان:

عبد اللطيف إبراهيم  
ومدرسة الوثائق العربية 

 في مصر
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الثقافي العربي ندوة التكامل 

 في عصر العولمة

معهد البحوث والدراسات 

 العربية القاهرة

ديسمبر 

1111 

 بحث بعنوان:
نحو صناعات ثقافية عربية 

 قومية

ندوة التكوين األرشيفي في 

ظل المجتمع المعرفي: 

 الحاجيات والتحديات

الفرع اإلقليمي العربي 

للمجلس الدولي 
لألرشيف والجامعة 

 بيروت، اللبنانية

 11ـ  10

نوفمبر 

1110 

 بحث بعنوان:

التكوين األرشيفي في مصر 
تقويم للتجربة واستشراف 

 للمستقبل 

المؤتمر العلمي: الوثائق 
الواقع وآفاق  العربية

 المستقبل
 

دار الوثائق القومية، 

 القاهرة

أبريل 

1119 

 بحث بعنوان:
نظم حفظ الوثائق في 

الحضارة العربية في العصور 

  ىالوسط

العلمي لقسم المؤتمر 
المكتبات والوثائق 

 والمعلومات بجامعة القاهرة

 

قسم المكتبات والوثائق 
والمعلومات بجامعة 

 القاهرة

 

1119 

 بحث بعنوان:

فجر الدراسات الوثائقية في 
 مصر

 ندوة حرية الفكر في مصر

 مكتبة اإلسكندرية 
أغسطس 

1111 

 بحث بعنوان:

الخلفيـــة التاريخيـــة لقضـــايا 

، الحريات الفكريـة فـي مصـر
مع محمـد حـاكم  باالشتراك

 جهاوي

الحلقة البحثية الدولية: إنتاج 

 المعرفة عن العالم العربي

المجلس األعلى للثقافة 

ومركز العالم العربي 

للدراسات المتقدمة 
، بالمملكة المتحدة

 القاهرة

 0ـ  1

يوليو 
1110 

 بحث بعنوان:
الوثائق وإعادة إنتاج المعرفة 

التاريخية حول العالم 
 العربي

 نشر في:

أبحاث الحلقة البحثية 
الدولية: إنتاج المعرفة عن 

سلسلة   العالم العربي،
( 13أبحاث المؤتمرات )

المجلس األعلى للثقافة، 
 .1111القاهرة، 

لمؤتمر األول لجماعة ا
 "مصريون ضد التمييز الديني"

مصريون ضد التمييز 
 ، القاهرةالديني

أبريل 
1113 

 بحث بعنوان:

ية في مصر بين الحالة الدين
قراءة عبر التعايش والتمييز 

 التاريخ

البرنامج الثقافي المصري 
في صالون جنيف للكتاب 

 والصحافة

الهيئة المصرية العامة 
للكتاب وصالون جنيف 

 للكتاب والصحافة، جنيف

مايو 

1113 

 محاضرة بعنوان:
سويسريون في مصر ـ 

  رحابنابوركهارت في 

"مصر في مفترق مؤتمر 

المؤتمر العالمي "، الطرق
 التاسع لألدب المقارن

 

 1ـ  0

نوفمبر 
1113 

اشط بحث بعنوان: صورة الن
السياسي في السينما 

 المصرية.

 نشر في:
 Proceedings of the 9th 

International Symposium 
on Comparative 

Literature: Egypt at the 

crossroads: literary and 
linguistic studies. Nov. 4 

- 6, 2008, Cairo 
University, the 

Department of English 

Language and 
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Literature, Cairo, 2009.  

تسعون عاما على ثورة 
1212 

الجمعية المصرية 

 للدراسات التاريخية
والمجلس األعلى للثقافة، 

 القاهرة

مارس 
1112 

 1212ثورة بحث بعنوان: 
 واإلبداع

ندوة التطور القانوني في 

 مصر
الجامعة األمريكية بالقاهرة 

 ورك، القاهرةيوجامعة نيو 

مايو 

1112 

 بعنوان:بحث 
القانون والسياسة في 

 عصر المماليك

جامعة كينجستون،  مؤتمر المرأة العربية واإلبداع

 المملكة المتحدة

 11و 19
أبريل 

1111 

 بحث بعنوان:
المرأة وتعلم الفنون الجميلة 

 في مصر 

السمبوزيم الدولي العاشر 
، المهمشون لألدب المقارن

  دراسات أدبية ولغوية

قسم اللغة اإلنجليزية ـ 
كلية اآلداب ـ  جامعة 

 القاهرة

 2ـ  0
ديسمبر 

1111 

 بحث بعنوان:

 الهامشيون في الوثائق

لمؤتمر الدولي: األرشيف ا
والدولة الحديثة ـ تجارب 

 تاريخية ورؤى مستقبلية

دار الوثائق القومية، 

 القاهرة

 12ـ  10
ديسمبر 

1111 

 بحث بعنوان:

 األرشيف والسلطة

 فينسيا ومصر
 بلدية فينسيا

Vinezia, Italy 

31 

سبتمبر 
1111 

في الجلسة محاضرة 
 االفتتاحية بعنوان:

مصر والبندقية تحالف في 
 مفترق طرق

المؤتمر الدولي السابع لدار 

الوثائق القومية، األرشيف 
 والثورة

دار الوثائق القومية، 
 القاهرة

 11ـ  11

 ديسمبر
1111 

 بحث بعنوان:
 إشكاليات توثيق الثورات

قسم اللغة الدولي لمؤتمر ال

 بعنوان: اإلنجليزية
 Narrating the Arab 

Spring, New Questions, 

New Modes of Resistance 
and Activism, and New 

Politics 

قسم اللغة اإلنجليزية 

بكلية اآلداب جامعة 
القاهرة بالتعاون مع مركز 

العالم العربي للدراسات 

المتقدمة جامعة 
مانشيستر وملتقى المرأة 

  القاهرة ،والذاكرة

 11ـ  13

ر فبراي

1111 

 بحث بعنوان:

مواقع التواصل االجتماعي 
 وتوثيق الثورات، في: 

 

ندوة دور األرشيف في كتابة 

 تاريخ األمم والشعوب

وزارة الثقافة والفنون 
والتراث، إدارة المكتبات 

 العامة، بدولة قطر، الدوحة

مايو  1و 1

1111 

 بحث بعنوان:

 األرشيف والتاريخ

المؤتمر العلمي التاسع 
لقسم المكتبات والوثائق 

بكلية اآلداب ـ والمعلومات، 
بعنوان: جامعة القاهرة، 

تخصص المكتبات والمعلومات 

الهوية  في عالم متغيير
  والمنهجية والتكوين

قسم المكتبات والوثائق 
بكلية اآلداب ـ والمعلومات، 

 جامعة القاهرة

 10و 11
 مايو

1111 

 بحث بعنوان:
تخصص الوثائق واألرشيف: 

 الهوية الملتبسة

ؤتمر اشكالية عالقة األدب م
 والسلطة

مركز الدراسات الحضارية 

كلية بوحوار الثقافات 
االقتصاد والعلوم 

جامعة  ،السياسية
 القاهرة

 10و 11
مارس 

1113 

 بحث بعنوان:
الثقافة ـ اإلبداع ـ الثورة: 

 قراءة في الحالة المصرية

دور الجمعيات والمكتبات 

الوطنية في دعم حرية إتاحة 
المعلومات في ظل قوانين 

حقوق الملكية الفكرية، 

المؤتمر اإلقليمي األول 
لالتحاد الدولي لجمعيات 

ومؤسسات المكتبات )اإلفال( 
 في المنطقة العربية

لالتحاد الدولي لجمعيات 
ومؤسسات المكتبات 

)اإلفال( في المنطقة 

زارة الثقافة و و العربية
والفنون والتراث بدولة 

 قطر، الدوحة

 11و 11
يونيو 

1113 

 بحث بعنوان:

األرشيفات القومية وأنظمة 

ـ  اإلطالع علي الوثائق
 التجربة المصرية

سمينار التاريخ السنوي 

لقسم الحضارات العربية 
الجامعة األمريكية في 

 القاهرة

 12و 13

مارس 

 بحث بعنوان:

هل كانت هناك بوادر 
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قبل الحداثة واإلسالمية: 
مصر  وبعد العصور الوسطى:

والشرق االوسط في القرن 
 شرالثامن ع

 

للحداثة في زمن ما قبل  1110
قراءة في معاهدة  الحداثة؟

قنصلية من القرن السادس 
 عشر

الندوة الدولية المصاحبة 
لبينالي اإلسكندرية السادس 

والعشرين، حول الفن 

 والتغيير

التشكيلية قطاع الفنون 

وبينالي اإلسكندرية، 
 األسكندرية

 11ـ  11

يونيو 
1110 

الثورات والتغيير الثقافي 
واالجتماعي ـ الفن 

لتشكيلي والثورات ا

 المصرية الكبرى

ندوة مجلة الفجر الجديد 
 والثقافة الوطنية

مركز البحوث العربية 
 األفريقية، القاهرة

 11ـ  11

نوفمبر 

1110 

 زمن الفجر الجديد

: التكامل العربي، حلم 13فكر
 الوحدة وواقع التقسيم

مؤسسة الفكر العربي، 

الصخيرات، المملكة 

 المغربية

 9ـ  1

ديسمبر 

1110 

إدارة جلسة حول دور 

الثقافة والفنون في تحقيق 

 التكامل العربي

 

 :ازمنيً  مرتبةش العمل والحلقات النقاشية : وراثامنً 

 عنوان ورشة العمل / الحلقة النقاشية 
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

التاريخ المقارن بعنوان:  حلقة بحثية

 للشرق األوسط

 

المجلس األعلى 

للثقافة ومركز 
البحوث األمريكي 

 بالقاهرة

مارس  11-11
1111 

المشاركة في 

التنظيم وإدارة 

 الجلسات

الدكتور عبد  بعنوان: فكر حلقة بحثية

 الوهاب المسيري

 

مركز البحوث 

التاريخية بكلية 
اآلداب جامعة 

 القاهرة

 1119مارس 

مناقشة لكتاب 
العلمانية الجزئية 

والعلمانية 

الشاملة لعبد 
 الوهاب المسيري

 حلقة بحثية بعنوان: الموت والحياة

 

المجلس األعلى 

للثقافة ومكتبة 
اإلسكندرية 

وبرنامج دراسات 
والحياة الموت 

بجامعة طوكيو، 
القاهرة 

 واإلسكندرية

 1سبتمبر إلى  13

 1112أكتوبر 

 

خطاب افتتاحي 
وإدارة جلسات 

ومشاركة في 
 النقاش

 

ورشة عمل حول الثقافة في زمن 
 التحول

 

 

مركز الدراسات 
السياسية 

واالستراتجية 

 ألهرامبمؤسسة ا
بالتعاون مع 

المؤسسة 
الثقافية 

السويسرية 

بالقاهرة 
)بروهلفيتسيا(، 

 القاهرة

 1113يناير  10

 بحث بعنوان:

السياسات 
الثقافية في زمن 

 التحول

الزخارف جلسة عصف ذهني حول 

 التقليدية وعالقتها بالفنون البصرية

 المعاصرة 

المؤسسة 
الثقافية 

السويسرية 
بالقاهرة 

)بروهلفيتسيا(، 
 القاهرة

 1113أبريل  11

مشاركة بالنقاش 

في جلسة العصف 

 الذهني

ورشة عمل حول أداء المؤسسات 
 الثقافية في زمن التحول

 

 بروهلفيتسيا

المؤسسة 

الثقافية 
السويسرية، 

 1113ديسمبر 

مشاركة في 

جلسات النقاش 

حول األداء المقارن 
للمؤسسات 

الثقافية في بولندا 
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ومصر وروسيا في  ورسو 
 فترات التحول

الحلقة البحثية حول الرقابة في مصر 

من بداية القرن التاسع عشر حتى 
1291 

 جامعة بون
 1113نوفمبر 

 

 بحث بعنوان:

الرقابة في مصر: 
 قراءة في التاريخ

ورشة عمل للباحثين الشبان من 

 مصر
 1110مايو  جامعة بون

تعقيب على 

 األوراق المقدمة

 

 التدريبية على أن ترتب زمنيًا: رات: الدوتاسًعا

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

بية في إدارة الجمعيات دورة تدري

 األهلية
 

 

اتحاد الجمعيات 

بالقاهرة ووزارة 
الشئون 

 االجتماعية

اتحاد الجمعيات 
 بالقاهرة

 1221مايو 

 جامعة القاهرة   دورة إعداد المعلم الجامعي 
 1221ديسمبر 

 

 يم التدريسيدورة تق

مشروع تنمية 

قدرات أعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

 جامعة القاهرة
 1110مارس 

 

دورة استخدام التكنولوجيا في 
 التدريس 

 

مشروع تنمية 

قدرات أعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

1110مارس  جامعة القاهرة  

 دورة تصميم مقرر دراسي
 

مشروع تنمية 
 قدرات أعضاء هيئة

 التدريس والقيادات

1110مارس  جامعة القاهرة  

 دورة تنمية مهارات اإلدارة 
 

مشروع تنمية 
قدرات أعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

1110إبريل  جامعة القاهرة  

دورة اقتصاديات إعداد وتسويق 
 البحوث 

مشروع تنمية 
قدرات أعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

 جامعة القاهرة
 1110مايو 

 

 دورة االتجاهات الحديثة في التدريس

مشروع تنمية 
قدرات أعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

1110يونيو  جامعة القاهرة  

 التخطيط االستراتجي
مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

1113ديسمبر  جامعة القاهرة  

آداب وسلوك المهنة في العمل 
 الجامعي 

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

 جامعة القاهرة
 1110يناير 

 

إعداد المشروعات التنافسية لتمويل 
 البحوث 

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

 جامعة القاهرة
 1110يناير 

 

الجوانب القانونية والمالية في 
 األعمال الجامعية 

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة 

 والقياداتالتدريس 

 جامعة القاهرة
 1110فبراير 

 

 نظم الساعات المعتمدة
مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

1110فبراير  جامعة القاهرة  

 إدارة الوقت واالجتماعات
مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

1110فبراير  جامعة القاهرة  
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:والقيادية واألنشطة المؤسسيةدارية المهام اإل: اعاشرً   
  1111وزير الثقافة من مارس إلى نوفمبر. 
  1111إلى مارس  1112أمين عام المجلس األعلى للثقافة ندبًا، من نوفمبر. 
  مشرف على اإلدارة المركزية للشعب واللجـان الثقافيـة بـالمجلس األعلـى للثقافـة

 .1111إلى نوفمبر  1222ندبًا، من مايو 
 

خدمة المجتمع والقطاعات الثقافية المحلية  المساهمة في: عشر حادي

 والدولية:
 األنشطة األكاديمية والجامعية: 

  التدريس في مرحلة الليسانس وبرامج الدراسات العليا بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بشعبة

 الوثائق، وبرنامج ماجستير التاريخ الحديث.

  لطلبة الدراسات العليا بكلية اآلداب في مشروع مؤسسة فورد.التدريس في الدورات التدريبية 

  ،االنتداب للتدريس ببعض الجامعات المصرية وبمركز اللغة العربية لألجانب بالجامعة األمريكية بالقاهرة

 .1221منذ عام 

  (.1110إلقاء المحاضرات بجامعة طوكيو )نوفمبر 

 تير والدكتوراه في تخصصات: الوثائق والتاريخ اإلشراف والمشاركة في اإلشراف على رسائل الماجس

جامعة األزهر، واإلشراف العلمي على عدد من جامعة الفيوم و، بجامعة القاهرة وواآلثار والمكتبات
المبعوثين التابعين لمنح فولبريت ومركز البحوث األمريكي بالقاهرة خالل منحهم الدراسية بالقاهرة 

 .1229منذ عام 

 ة رسائل الماجستير والدكتوراه في تخصصات: الوثائق والمكتبات والتاريخالمشاركة في مناقش 

 .1110منذ عام  ومعهد المخطوطات العربية ، بجامعات القاهرة وبني سويف واألزهروالمخطوطات
  عضوية لجنة وضع تصور إنشاء دبلوم التنمية الثقافية ضمن برامج الدراسات العليا بكلية اآلداب جامعة

 القاهرة.

 وية لجنة وضع تصور للبرنامج التعليمي إلدارة التراث الحضاري بالجامعة الفرنسية.عض 

 (.1111) مجلس إدارة مركز البحوث التاريخية بكلية اآلداب بجامعة القاهرة يةعضو 

 .عضوية مجلس إدارة مركز العلوم اإلنسانية والدراسات البينية المتقدمة بجامعة القاهرة 

  الدراسات المستقبلية بجامعة أسيوط.عضوية مجلس إدارة مركز 

  االشتراك في إعداد المعايير األكاديمية القياسية لتخصص المكتبات والمعلومات والوثـائق، )مـا يتعلـق

 .1112بمهارات الخريجين في الوثائق وأماكن عملهم( 
 ع صياغة وثيقة مقترحات أعضـاء هيئـة التـدريس بقسـم المكتبـات والوثـائق والمعلومـات حـول مشـرو

 تعديل قانون تنظيم الجامعات.

  بثالث محاضرات.1113المساهمة في األنشطة الثقافية لالحتفال بمئوية جامعة القاهرة عام ، 

  األنشطة المجتمعية والثقافية وعضوية اللجان والهيئات والجمعيات األهلية:
  1113عضو اللجنة العليا لدار الوثائق القومية منذ يوليو. 

  1113حتى  1229العلمية بدار الوثائق القومية منذ عضو اللجنة. 

  1220و 1221عضو لجان تطوير دار الوثائق القومية. 

 ( 1113ـ  1111عضو لجنة الثقافة باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.) 

 ( 1112عضو مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية.) 

  (.1112األوبرا )عضو مجلس إدارة المركز الثقافي القومي ـ دار 

 .عضو المجموعة الوطنية المصرية للسياسات الثقافية 

 .ممثل وزارة الثقافة في عدد من اللجان الحكومية واألهلية 

  عضو لجنـة التـاريخ والجغرافيـا واآلثـار بمكتبـة اإلسـكندرية فـي الـدورة األولـى والـدورة الثالثـة للجـان

 االستشارية للمكتبة.

  (1111ـ  1113المعاصرة، مكتبة اإلسكندرية. )استشاري مشروع ذاكرة مصر. 

 .تقديم المشورة العلمية في مجال الوثائق واألرشيف والتوثيق لعدد من الهيئات األهلية والحكومية 

 .عضو عدد من لجان تحكيم عدد من المسابقات األدبية والفنية والثقافية والعلمية 

   منـذ ارض والمؤتمرات المحلية واإلقليمية والدولية والمععضو عدد من لجان اإلعداد لألنشطة الثقافية

1239  . 

 ( 1112المشرف على صفحة تراث وتاريخ بجريدة الشروق الجديد.) 

 ( 1111ـ  1112رئيس تحرير سلسلة "حكاية مصر" الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.) 

  ية في مصر ولبنان والكويت في عدد من الصحف والدوريات والمجالت الثقاف 1200الكتابة منذ عام

 وفرنسا.

  المساهمة في ورش عمل وندوات ومشروعات بحثية في عدد من الهيئات الحكومية واألهلية

 والمراكز البحثية المصرية واألجنبية.
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 عدة مؤسسات حكومية في  ،المحاضرة والتدريس والتدريب والمشاركة في إعداد البرامج التدريبية

في مجاالت: الوثائق الجارية، األرشيف، الدبلوماتيك، المخطوطات العربية، التوثيق،  وأهلية وإقليمية،

 .والتاريخ، مناهج البحث، التخطيط الثقافي،

  الثقافية والبحثية في مصر والملتقيات إلقاء المحاضرات العامة في عدد من الجمعيات والمراكز

 وخارجها.

 جمعيات العلمية والثقافية.عضوية عدد من األندية والهيئات العامة وال 

 .إعداد المادة العلمية لعدد من البرامج واألفالم الوثائقية 

  حتى  1222اإلشراف على المؤتمرات والندوات واألنشطة الثقافية بالمجلس األعلى للثقافة من مايو

 .1111مارس 

:لجوائز التقديرية والشهادات: اثاني عشر  
  1221لحقوق اإلنسان شهادة تقدير من المنظمة المصرية.  

: مجالت أخرى:عشر ثالث  

  (1231محقق مخطوطات بمؤسسة دار المعارف )أكتوبر. 

  (1231محرر بالصفحة الثقافية بجريدة األهالي )أبريل. 

   

توقيع      

      

 عضو هيئة التدريس                                         

توقيع واعتماد                                                        

رئيس القسم   

  

                                
 

 

  
 

   

 

 

 

 


