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 أوالً: المؤهالت العلمية: 
 

 

  المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 جامعة القاهرة 6002 دكتوراة

 جامعة القاهرة 9111 ماجستير

 جامعة القاهرة 2991  ليسانس ممتاز

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:
 

 مكان العمل
 لفترة الزمنيةا

 الرتبة العلمية
 إلى مـن

 

 كلية اآلداب جامعة القاهرة
 مدرس 1022 1002

 

 كلية اآلداب جامعة القاهرة
 مدرس مساعد 1002 2999

 

 كلية اآلداب جامعة القاهرة
 معيدة 2999 2991

 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 

 األول األرشيف االلكترونى  3 2

 الثانى نظم المعلومات اإلدارية  3 2

در التاريخ والحضارة اإلسالميةمصا  4 -  األول 

 التدريب العملى  4 

 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 ح كاملحنان صال.: )رباعى(االسم 

Name:Hanan Salah Kamel. 

          جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  الكلية :

  المكتبات والوثائق والمعلومات: القسم

 .الوثائقالتخصص العام :...

 األرشيف االلكترونىالتخصص الدقيق: 

 .hanan_nada77@yahoo.com البريد االلكتروني: .
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 االشراف على الرسائل : رابعاً:

 

 :               إن ترتب زمنيا  ىعل للنشر: أوراق األبحاث المنشورة والمقبولة خامسا 

 سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  :

اريخ الت دار النشر  عنوان الكتاب م  

 

9 

مصادر الحضارة 

 االسالمية ومراجعها
 6092  مركز التعليم المفتوح

 

6 

 

مهارات اخصائى 

الوثائق واالرشيف فى 

مصر " دراسة تحليلية 

الساليب تنميتها" 

اشراف االستاذ الدكتور 

 مصطفى ابو شعيشع

 اطروحة) دكتوراة(

المكتبات والوثائق قسم 

-بكلية اآلداب  والمعلومات

قاهرةجامعة ال  

6002 

 

3 

 

وثاثق االدارة العامة 

المالك الدولة الخاصة 

بوزارة الزراعة 

بالقاهرة "دراسة 

ارشيفية" اشراف 

االستاذ الدكتور عبد 

_  اللطيف ابراهيم

( ماجستيرأطروحة )  

المكتبات والوثائق قسم 

-بكلية اآلداب  والمعلومات

 جامعة القاهرة

9111 

 

 : محلية والدولية على ان ترتب زمنياال : الندوات والمؤتمراتسابعا 

وة /المؤتمرلندعنوان ا  
 المنظمة الجهة

 والمكان
 مشاركةنوع ال التاريخ

 

المؤتمر العلمي الثامن: إشكالية 

المصطلح في مجال المكتبات و الوثائق 

 و المعلومات

 

قسم المكتبات 

والوثائق بكلية 

جامعة ، اآلداب

 القاهرة

 الحضور 6090إبريل

 

ر العلمي السابع: قضايا البحث المؤتم

العلمي في المكتبات والوثائق 

والمعلومات قضايا الواقع وآفاق 

 المستقبل

 

قسم المكتبات 

والوثائق بكلية 

جامعة ، اآلداب

 القاهرة

 الحضور (6002أكتوبر

خمسون عاما على تخصص  --

المكتبات والوثائق والمعلومات في 

 تحديات الواقع وآفاق المستقبل مصر:

 

 

قسم المكتبات 

والوثائق بكلية 

جامعة ، اآلداب

 القاهرة

 التنظيم 6009كتوبر أ

 

المؤتمر العلمي الثالث لقسم المكتبات 

والوثائق والمعلومات: المكتبة الوطنية 

في مصر بين الواقع وتحديات 

  المستقبل

قسم المكتبات 

والوثائق بكلية 

جامعة ، اآلداب

 القاهرة

 التنظيم 9113نوفمبر 

 ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ان ترتب زمنيا :
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ورشة العمل / الحلقة النقاشية عنوان   
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

 

ورشة اعداد وكتابة المقاالت 

العلمية في الدوريات المحكمة 

 دوليا
 

 

لجنة الجودة بكلية 

 اآلداب
 الحضور 1022

 
 
 
 

 دورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :تاسعا : ال

 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

 أخالقيات البحث العلمى

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

 6092 جامعة القاهرة

 

 نظم االمتحانات وتقويم الطالب

 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

 6001 قاهرةجامعة ال

  مدخل إلى ثقافة الجودة واالعتماد
وحدة تقويم األداء 

 الجامعي

كلية اآلداب، جامعة 

 القاهرة
6002 

 

 دورة األرشيف االلكتروني

 

مركز األهرام 

للتنظيم 

 والميكروفيلم

 6002 مقر المركز

  نظم االتوثيق وتطبيقاتها

مركز األهرام 

للتنظيم 

 والميكروفيلم

 6003 مقر المركز

  دورة لغة انجليزية
المركز الثقافي 

 البريطاني

المركز الثقافي 

 البريطاني
6003 

مركز اللغات   TOFEL اللغة اإلنجليزية دورة

 والترجمة
 9111 جامعة القاهرة

 دورة إعداد المعلم الجامعي
 

معهد البحوث 

والدراسات 

التربوية، مركز 

إعداد المعلم 

 الجامعي

 9111 جامعة القاهرة

التقديمية  ج العروضبرنام POWER 

POINT 
مركز بحوث 

 وخدمات المعلومات

جامعة -كلية اآلداب
 القاهرة

9111 

الدورة المتكاملة في الحاسب اآللي 

(POWERPOINT - 

WINORD - WIINDOWS  – 

DOS - EXCEL - INTERNET 

مركز الحساب 

 العلمي
 9111 جامعة القاهرة
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: شطة المؤسسيةدارية والقيادية واألنالمهام اإل:  عاشرا  
عضو لجنة الجودة على مستوى القسم .    

 المشاركة في لجان االمتحانات ولجان الرصد في الكلية.

: الجوائز التقديرية والشهادات : ثانى عشر   
9116عبد اللطيف إبراهيم علي، . جائزة أ.د  

 

عشر : مجاالت أخرى: ثالث  

توقيع واعتماد                       توقيع                                            

 عضو هيئة التدريس                                          رئيس القسم

  

                                
 

 

 حنان صالح كامل                                
 

  

 

 

 

 


