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  المؤهالت العلمية: 
 

 

 

  المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 كلية اآلداب-جامعة القاهرة  5991 دكتوراه

 كلية اآلداب–جامعة القاهرة  5911 ماجستير

 كلية االداب–جامعة القاهرة  5911  ليسانس

   

 

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 يةملالرتبة الع
 إلى مـن

 

 جامعة القاهرة–كلية اآلداب 
 أستاذ مساعد 1055 1001

 

 جامعة القاهرة-كلية اآلداب  
 مدرس 1001 5991

 

 جامعة القاهرة –اآلداب  كلية
 مدرس مساعد 5991 5911

 

 جامعة القاهرة -كلية اآلداب
 معيد 5911 5911
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 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 

 إيمان محمد أبو سليم: )رباعى(االسم 

 

Name : Eman Mohamed Abo Selim 

 

         جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  الكلية :

  

 المكتبات و الوثائق و تقنية المعلومات:  القسم

 التخصص العام :. الوثائق

 العثمانية التخصص الدقيق: .الوثائق

 emanselim87@yahoo.comالبريد 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 

 حاليا   

 األول
 

ساعات 3    
 اسبوعيا

 

 

 

 –الوثائق العثمانية )الفرقة الرابعة       

 وثائق( ليسانس.

                    
 

   
)برنامج األرشيف   تشريعات األرشيف

 اإللكترونى( بالتعليم المفتوح.
 

 دكتوراه
ساعات 3

 اسبوعيا
 نظريات الوثائق واألرشيف 

 

    

 الكتابة العربية   ليسانس

 فهرسة وتصنيف الوثائق   ليسانس سابقا

 علم الوثائق    دبلوم

  الوثائق العربية    دبلوم

 خدمات االرشيف   دبلوم

 

 االشراف على الرسائل : رابعاً:

 

 اسم الطالب الدرجة  عنوان الرسالة  م

 نوع اإلشراف تاريخ التسجيل 
 

  مشترك  فردى

 

الوثائق المتعلقة 

بالمرأة فى مصر فى 

الفترة من القرن 

التاسع حتى القرن 

الحادى عشر 

الهجرى : دراسة 

 مقارنة

 الماجستير
 

                     

أميرة       

 فرحات أمين
                      
                      

  فردى 4/55/1002

 

الوثائق المفردة 

للجيش المصرى فى 

عهد محمد على : 

دراسة أرشيفية 

 الماجستير
 

هبة هللا مغاورى 

 محمد

 

 مشترك  52/4/1052
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 دبلوماتية 

 

الدائرة البلدية 

باالسكندرية : دراسة 

 أرشيفية دبلوماتية

للوثائق والسجالت 

 5111العربية من 

م الى  5125ه/

 م 5911ه/ 5211

                          

 الدكتوراة

محمد       

 ابراهيم السعدنى

10/4/1055  
 

 مشترك 

 

وثائق أغاوات دار 

السعادة فى مصر 

دراسة ونشر 

 وتحقيق 

 الماجستير
 

                     

هبة هاشم      

 محمد

    

المناقشةتمت    فردى 

 

الوحدة األرشيفية 

لمصلحة المطرية 

-5119فى الفترة )

-5111ه/5251

م( دراسة 5192

 أرشيفية وثائقية

 الماجستير
 

مروة عصام 

  محمد عبد العزيز

 

  فردى تمت المناقشة

 

السادة الجوهرية فى 

-5512الفترة من 

-5222ه/5221

 م 5954

 الماجستير
 

                     

هند فكرى     

 محمد

  فردى تمت المناقشة

 

األرشيف الجارى 

لهيئة المجتمعات 

العمرانية الجديدة 

 )دراسة ميدانية(

 الماجستير
 

نرفين عبد    

 السالم عبد القادر
 

 مشترك  تمت المناقشة

    
   

 

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

 

فئة المجلة في  السنة  المجلد عنوان الدورية عنوان البحث
التصنيف الدولي 
 والمحلى 

 

 

المتكاملة األرشيفية لمحكمة المحمل  --

 الشريف المصرى

 

 
 

 مجلة كلية اآلداب )تحت النشر(

 

 

 محلى  
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معايير التحقق من مصادر وترتيب 

القضائية  السجالت

الصادرة عن محاكم القاهرة 

 فى العهد العثمانى

مجلة المكتبات والمعلومات 

 العربية.
 1051 

 دولى

 

المتكاملة األرشيفية لمحكمة الضواحي  --

منذ أوائل العهد العثماني في 

  مصر وحتى أواسط القرن

 الحادي عشر الهجري

 

 

الحولية  - وزنامة مجلة الر

 قالمصرية للوثائ

 محلى 1055 

من وثائق المدينة المنورة وثيقة بيع     --

       ( م5111  /ه  5121)

  

مجلة المكتبات والمعلومات 

 العربية

1ع 1055ابريل   دولى 

وثائق ضبط وتحرير وبيع تركات  --

ه/ 5025قتلى زعماء الفقارية في فتنة 

م5110  

 

 

مجلة المكتبات والمعلومات 

 العربية

 دولى 1050 

الدشت وأهميتها في تكملة محافظ  -

الوديعة األرشيفية لمحاكم القاهرة 

ةالعثماني  

الحولية  - زنامةمجلة الرو

 المصرية للوثائق

 محلى 2008 

محافظ الدشت وأهميتها في تكملة  --

الوديعة األرشيفية لمحاكم القاهرة 

 العثمانية
 

الحولية  -مجلة الروزنامة

 المصرية للوثائق

 محلى 5002 

وثائق إثبات نسب محمد باشا نقيب  --

 األشراف بمصر
 

مجلة المكتبات والمعلومات 

 العربية

4ع كتوبر ا 

1004.  
 دولى

محافظ الدشت وأهميتها في تكملة  --

الوديعة األرشيفية لمحاكم القاهرة 

 العثمانية في القرن العاشر الهجري
 

الحولية  -مجلة الروزنامة

 المصرية للوثائق

5ع  محلى 2004 

قضاة القضاة و نوابهم بمحاكم أخطاط  -

م51ه/50القاهرة العثمانية في القرن   

مجلة المكتبات والمعلومات 

 العربية

يناير   5ع

1002 

 دولى

 الوحدة األرشيفية لمحكمة سلطان شاه
 

مجلة كلية اآلداب، جامعة 

 حلوان

  1005  9ع 

 

فى  اإلسالم وإشهارنماذج من وثائق  --

 مصر العثمانية.

مجلة المكتبات والمعلومات 

ةالعربي  

4ع  دولى 2000  

العثمانية في  وثائق صناجق مصر--

القرن الحادى عشر 

كلية اآلداب –اطروحة دكتوراه 

 جامعة القاهرة

 1994  
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الهجري: دراسة دبلوماتية 

 مع تحقيق ونشر

 

وثائق وقف الوزير محمد باشا  --

ونشرالسلحدار في مصر دراسة وتحقيق   

كلية اآلداب –اطروحة ماجستير 

 جامعة القاهرة

 1987  

 

 سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  :

 

 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م
 

 
 تشريعات األرشيف

 
 2014 مركز التعليم المفتوح

 

 

 : المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا : الندوات والمؤتمراتسابعا 

 

 

وة /المؤتمرلندعنوان ا  
 المنظمة الجهة

 والمكان
 مشاركةنوع ال التاريخ

 

 المؤتمرات العلمية للقسم
 

 

)قسم  كلية اآلداب

المكتبات 

 والوثائق(

 

المشاركة فى 

 تنظيميةال لجانال

 اتلمؤتمرل

 

مراحل تطور األرشيف بين 

الوثائق الجارية واألرشيف 

 التاريخى

 

 1050 ()دار الوثائق 
مشاركة بالبحث فى 

 الندوة

 

 األرشيفات المهمة والهدف

 

 1050 )دار الوثائق(
مشاركة بالبحث فى 

 الندوة

 
 
 

 ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ان ترتب زمنيا :

 
 

ورشة العمل / الحلقة النقاشية عنوان   
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ
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 تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

 

 النشر العلمي

 

 

 

 

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

 الجامعية

 1055 جامعة القاهرة

 

  أخالقيات البحث العلمي --

 

 

تنمية  مركز

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

 الجامعية

 1055 جامعة القاهرة

 

معايير الجودة فى العملية  --

 التعليمية

 

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

 الجامعية

 1055 جامعة القاهرة

 

  نظم الساعات المعتمدة --

 

تنمية  مركز

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

 الجامعية

 1055 جامعة القاهرة

الجوانب القانونية والمالية فى  --

 األعمال الجامعية

 
 

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

 الجامعية

 1055 جامعة القاهرة

 تنظيم المؤتمرات العلمية  --

 
 

تنمية  مركز

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

 الجامعية

 1055 جامعة القاهرة

 مهارات العرض الفعال --

 
 

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 والقيادات

 الجامعية

 1001 جامعة القاهرة

 إعداد المعلم الجامعى  --

 5995 جامعة القاهرة جامعة القاهرة 
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: دارية والقيادية واألنشةة المؤسسيةالمهام اإل:  عاشرا  

 
 .(1054مايو  51-1051مايو  51مدير مركز بحوث نظم وخدمات المعلومات ) --

 جامعة القاهرة ، جامعة بنى سويف(      –فحص أبحاث للنشر بمجالت علمية محكمة )كلية اآلداب  --

 ( 1050محكمة القاهرة االقتصادية ) 5214بالقضية رقم  رئيس لجنة الخبراء لتقييم عمل علمى --

سجل من سجالت المحاكم العثمانية بالقاهرة  5000تأصيل وترتيب وإعداد وإخراج ما يزيد عن  --

 (1050-1009)لم تكن معروفة من قبل( وإستخراجها من محافظ الدشت )سنوات 

 (1001القومية )االشراف على مشروع تأصيل محافظ الدشت بدار الوثائق  --

 

 
 

: المساهمة فى خدمة المجتمع والقةاعات الثقافية المحلية  حادى عشر

       والدولية: 
 

سجل من سجالت المحاكم العثمانية بالقاهرة  5000تأصيل وترتيب وإعداد وإخراج ما يزيد عن  --

(1050-1009)لم تكن معروفة من قبل( وإستخراجها من محافظ الدشت )سنوات   

: الجوائز التقديرية والشهادات : عشر  ثانى  

 

عشر : مجاالت أخرى: ثالث  

 

 

توقيع                                                       توقيع واعتماد            

 عضو هيئة التدريس                                          رئيس القسم

  

                                
 

 

  
 

   

 

 

 

 


