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 أوالً: المؤهالت العلمية: 
 

 

  المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

قسم المكتبات والوثائق وتقنية  8002 ليسانس 

 -كلية اآلداب -المعلومات

 جامعة القاهرة.

   

    

   

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:
 

 لعملمكان ا
 الفترة الزمنية

 الرتبة العلمية
 إلى مـن

كليممة  -قسممم المكتبممات والوثممائق وتقنيممة المعلومممات

 جامعة القاهرة. -اآلداب
 معيد 8002 8002

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 هاجر أسامة أحمد طه : )رباعى(االسم 

Name:Hager Osama Ahmed Taha  

        .جامعة القاهرة –كلية اآلداب  الكلية :

 .المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات: .. القسم

 شعبة الوثائق. التخصص العام :

 .......................................التخصص الدقيق: .

 البريد االلكتروني: .........................................
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 ثالثا: التدريس الجامعي:

 

 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 

 علم البردي والبرديات العربية   2

 األول
2   

استخدام الحاسب اآللي في مجال الوثائق 
 واألرشيف

 األرشيف االلكتروني   2
 

 الوثائق العثمانية والحديثة   2

 الثاني تكشيف الوثائق   2

 تحليل وتصميم النظم   2

  الوثائق العربية في العصور الوسطى   2

 األرشيفات المتخصصة والنوعية   2

    

     

    

 

 االشراف على الرسائل : رابعاً:

 

 :               إن ترتب زمنيا  ىعل للنشرمنشورة والمقبولة : أوراق األبحاث الخامسا 

 سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  :

 : المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا : الندوات والمؤتمراتسابعا 

وة /المؤتمرلندعنوان ا  
 المنظمة الجهة

 والمكان
 مشاركةنوع ال التاريخ

 

 

رفة وحق الوصول إتاحة المع

للمعلومات في المجتمع العربي 

 المعاصر

قسم المكتبات 

والوثائق 

كلية  -والمعلومات

جامعة  -اآلداب

 القاهرة

مايو  02-01

8002 
 تنظيم

 

 

إشكالية المصطلح في مجال المكتبات 

 والوثائق والمعلومات

قسم المكتبات 

والوثائق 

كلية  -والمعلومات

جامعة  -اآلداب

 القاهرة

 تنظيم 8000بريل أ 1-7

 

مستقبل خدمات المكتبات والوثائق 

قسم المكتبات 

والوثائق 

أبريل  80-82

8002 
 تنظيم
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 والمعلومات ومؤسساتها

 في ضوء التشريعات العربية

 التحديات واإلصالحات

 

 

كلية  -والمعلومات

جامعة  -اآلداب

 القاهرة

 

 ا :ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ان ترتب زمني

 
 

ورشة العمل / الحلقة النقاشية عنوان   
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

 

 

 الورشة اللغوية األولى

كلية  -جامعة القاهرة

 اآلداب
  8008مايو 

 تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :

 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

Scientific Thinking and 

Argumentation Skills for 

Problem Solving 

DAAD Kairo 

Akademie 

جامعة  -كلية اآلداب

 القاهرة
01-1-8002 

International Publishing 
DAAD Kairo 

Akademie 

جامعة  -كلية اآلداب

 القاهرة
82-08-8008 

 

 

 تحليل الخطاب

مركز البحوث 

والدراسات 

 االجتماعية

ت مركز الدراسا

والبحوث 

 االجتماعية

إلى  01-00-8008

80-00-8008 

 نظم االمتحانات وتقويم الطالب

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

جامعة  -التدريس

 القاهرة

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس بجامعة 

 القاهرة

إلى  8-00-8008

1-00-8008 

 دورة في اإلشراف التنفيذي

مركز تنمية قدرات 

 أعضاء هيئة

جامعة  -التدريس

 القاهرة

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس بجامعة 

 القاهرة

81-1-8008 

 

العرض والتحليل اإلحصائي باستخدام 

SPSSWIN 

 

مشروع دعم البحث 

العلمي في العلوم 

جامعة  -االجتماعية

 كلية اآلداب -القاهرة

 مركز الدراسات

 والبحوث

 االجتماعية

إلى  20-0-8008

2-8-8008 

 

 

 دورة تدريبية في الكتابة العلمية

مركز جامعة 

القاهرة للطباعة 

 والنشر، إدارة النشر

 جامعة القاهرة
إلى  87-00-8000

0-08-8000 

 سلوكيات المهنة في العمل الجامعي

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

جامعة  -التدريس

 القاهرة

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس بجامعة 

 القاهرة

-7إلى  2-2-8000

2-8000 

 

 دورة في اللغة االنجليزية

 

ASEB 

Academy 

ASEB 

Academy 

إلى  20-7-8000

02-08-8000 

 أخالقيات البحث العلمي
مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

إلى  82-1-8000

87-1-8000 
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جامعة  -التدريس

 القاهرة

التدريس بجامعة 

 القاهرة

 دام التكنولوجيا في التدريساستخ

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

جامعة  -التدريس

 القاهرة

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس بجامعة 

 القاهرة

إلى  82-00-8000

82-00-8000 

 الجوانب المالية والقانونية

تنمية قدرات مركز 

أعضاء هيئة 

جامعة  -التدريس

 القاهرة

مركز تنمية قدرات 

هيئة  أعضاء

التدريس بجامعة 

 القاهرة

إلى  81-1-8000

82-1-8000 

 
الدورة التدريبية حول تنمية مهارات 

 البحث في مصادر المعرفة
 

دار الكتب والوثائق 

القومية بالتعاون مع 

 مؤسسة فورد

 دار الوثائق القومية
إلى  0-8-8002

08-8-8002 

 معايير الجودة في التدريس

تنمية قدرات مركز 

يئة أعضاء ه

جامعة  -التدريس

 القاهرة

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

جامعة  -التدريس

 القاهرة

إلى  82-00-8002

82-00-8002 

 
 الدورة التدريبية في المهارات اللغوية

كلية دار العلوم 

بالتعاون مع مؤسسة 

جائزة عبدالعزيز 

سعود البابطين 

 لإلبداع الشعري

 كلية دار العلوم
إلى  01-1-8007

80-2-8007 

 
 مكتبة اإلذاعة  دورة تدريبية في مكتبة اإلذاعة 

إلى  0-2-8001

01-2-8001 

البرنامج التدريبي الخاص بقطاع 
المعلومات )المكتبة(  في مجال 

المكتبات والمعلومات، في مجلس 
 الشعب

 
مكتبة مجلس 

 الشعب
إلى  00-7-8002

00-2-8002 

 

: طة المؤسسيةدارية والقيادية واألنشالمهام اإل:  عاشرا  

: المساهمة فى خدمة المجتمع والقطاعات الثقافية المحلية  حادى عشر

       والدولية: 

: الجوائز التقديرية والشهادات : ثانى عشر   

 

 جائزة األستاذ الدكتور محمد فتحي عبدالهادي للطالب األوائل. 

 جائزة األستاذ الدكتور عبداللطيف إبراهيم  للطالب األوائل. 
 

عشر : مجاالت أخرى: ثالث  

توقيع                                                       توقيع واعتماد            

 عضو هيئة التدريس                                          رئيس القسم

  

    

 هاجر أسامة أحمد 
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