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 أوالً: المؤهالت العلمية:

 

 

 المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 جامعة القاهرة 1002 وثائق،دكتوراه

 جامعة القاهرة 2991 وثائق  ماجستير، 

، كلية  -وثائق ماجستير،تمهيدي 

 اآلداب، قسم المكتبات والوثائق

 جامعة القاهرة 2990

 جامعة القاهرة - 2911 وثائق ليسانس آداب، 

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 الرتبة العلمية
 إلى مـن

 أستاذ مشارك  م.1122هـ/2341 كلية اآلداب ، جامعة الملك سعود 

 جامعة القاهرة

 
1121  

 ، وثائقأستاذ مساعد 

 وأرشيف

 1112 1112 القاهرةجامعة 
مدرس، وثائق 

 ومعلومات
 جامعة القاهرة

 
 مساعد، وثائقمدرس  1112 2221

 ، وثائقمعيد 2221 2211 جامعة القاهرة
 

 

 الجامعي:ثالثا: التدريس 
بقسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلوماات بجامعاة القااهرة  اآلتيةالقيام بتدريس المقررات  

 ، وقسم علم المعلومات بجامعة الملك سعود  :

نظاام إدارة الوثااائق  -الحفااا ايلكترونااي  –األرشاايف ايلكترونااي  –نظاام المعلومااات ايداريااة 

نظام إدارة الوثاائق  -إدارة الوثائق الجارية -والمحفوظات إدارة مراكز الوثائق  -والمحفوظات

أنظماااة المعلوماااات  -خااادمات الوثاااائق والمحفوظاااات -الحاساااا والمعلوماااات  -والساااجالت 

 

 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 عيسويأحمد عصام أحمد حسين : )رباعى(االسم 

Name:Essam Ahmed Mohamed hussien 

      جامعة القاهرة  –كلية اآلداب الكلية :

 : المكتبات والوثائق والمعلوماتالقسم

 والمعلومات المكتبات التخصص العام :.

 الوثائق و المعلوماتالتخصص الدقيق: 

 essamhfy@yahoo.com البريد االلكتروني 
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اساااتخدامات الحاساااا اآللاااي لاااي مجاااا  الوثاااائق  –أساسااايات الحاساااا اآللاااي  -وإدارتهاااا 

مقدمااة لااي علااوم  –لمعلومااات إدارة المكتبااات  ومراكااز ا  -التوثيااق ايعالمااي  –والمعلومااات

األرشايفات  –علام األرشايف  –المادخل لعلاوم الوثاائق –علام الوثاائق  -المكتبات والمعلوماات 

مجموعاات  –تاريخ األرشايف –مصادر ومراجع الحضارة ايسالمية   -النوعية والمتخصصة 

مكتبااات مقدمااة لااي علااوم ال –قواعااد البيانااات  وتابيقاتهااا  –تنميااة المجموعااات  -أرشاايفية

 -الوثااائق والمحفوظااات –مقدمااة لااي الوثااائق والمحفوظااات وإدارة السااجالت  –والمعلومااات

 .الحاسا والمعلومات

 

 االشراف على الرسائل : رابعاً:.  

سااامى محمااد عسااكر: سااجالت ووثااائق مجلااس التجااار لااى عصاار محمااد علااى ، أ روحااة (2

) تحو  ايشاراف  م.1121عة األزهر، ماجستير، كلية الدراسات اينسانية واالجتماعية ، جام

 بسبا ايعارة(

محمد إبراهيم محمد السعدنى: الوثائق والسجالت العربية للادائرة البلدياة بايساكندرية مان (1

 -م، أ روحااة دكتااوراس، قساام المكتبااات والوثااائق والمعلومااات 2211م إلااى عااام 2184عااام 

 ايشراف بسبا ايعارة() تحو  م.1122جامعة القاهرة  -كلية اآلداب 

 -م1121م إلااى عااام 2221رياام أحمااد يااس : مضااابل مجلااس الشااعا المصااري ماان عااام  (4

 –دراسة تحليلية مع وضع مقترحات آلية قابلة للتنفيذ ، قسام المكتباات والوثاائق والمعلوماات

 ) تحو  ايشراف بسبا ايعارة(م.1122جامعة القاهرة ،   –كلية اآلداب 

دراسااة  –لي: رقمنااة الوثااائق الفنيااة بالمكتبااات الجامعيااة الحكوميااة بالريااا  بناادر المشااع (3

 م.1124هـ/ 2343ميدانية ، قسم علم المعلومات، كلية اآلداب، جامعة الملك سعود، 

عبااد اللايااف باان لاادير الشاامري: الوثااائق ايداريااة بمركااز التوثيااق بمعهااد ايدارة العامااة (1

قسام علام المعلوماات، كلياة اآلداب، جامعاة الملاك ساعود، بالريا ، دراسة وصافية تحليلياة، 

 م.1123هـ/2341

 

  

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

 

فئة المجلة في  السنة المجلد عنوان الدورية عنوان البحث
التصنيف الدولي 

 والمحلى
اتجاهااااات  ااااالب قساااام علاااام 

المعلوماااااات بجامعاااااة الملاااااك 

سااعود لااي اسااتخدام المقااررات 

ايلكترونياة لااي مجااا  الوثااائق 

واألرشاااااااافة ايلكترونيااااااااة ، 

 الريا  ، 

مجلة كلية اآلداب، جامعة الملك 

 سعود

 محلي م1121 )قيد النشر( 

 -وثااااائق المكتبااااات الجامعيااااة 

مكتبة األمير سالمان المركزياة 

دراساااااة وصااااافية  -نموذًجاااااا 

 تقويميية تحليلية 

الريا ، مجلة مكتبة الملك لهد 

 الو نية

، 2،ع

 ،12مج

محرم  

هـ / 2341

نولمبر 

 م1123

 محلي
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خاادمات الوثااائق لااي المكتبااات 

العامااااااة بالمملكااااااة العربيااااااة 

 السعودية

 Journalالدورية ايلكترونية 

Cybrarians البوابة العربية ،

 للمعلومات، 

www.Cybrarians.Info   

هـ/ 2341 

 م1123
 محلي

نظااام معلومااات إدارة المااوارد 

البشااارية بكلياااة اآلداب جامعاااة 

نمااااااوذج تابيقااااااى  -القاااااااهرة

 ألرشيفات الكليات بالجامعة

الريا ، مجلة مكتبة الملك لهد 

 الو نية، 

م/ 1124مايو  ،22، مج 1ع

 هـ2343رجا 
 محلي

المشاركة لاي إعاداد وإنتااج   

موساااااوعة توثياااااق الحاااااروب 

 المصرية   ، 

 محلي م 1122 مجلدات( 8)  القاهرة، المجلس األعلى للثقالة 

بناء وتصميم أنظماة األرشايف 

 جالصااااااحفي الرقمااااااي نمااااااوذ

تابيقاااااااي علاااااااي أرشااااااايفات 

مؤسسااااااااااااااة دار الهااااااااااااااال  

 الصحفية .

مجلة االتجاهات الحديثة لي المكتبات 

 والمعلومات
، ع 21مج 

41 
 محلي م1112

بحااااااان بعناااااااوان  خااااااادمات 

األرشايفات الو نياة لاي عصار 

مجتمااااع المعرلااااة نمااااوذج دار 

 الوثائق القومية 

 Journalالدورية ايلكترونية 

Cybrarians البوابة العربية ،

 للمعلومات، 

www.Cybrarians.Info   

 1111 21ع

 محلي

بحن ومقا  بعناوان  الجامعاة 

المصاارية األسااس والمباااد   

 حوارات كلية اآلداب، ،.

  1111/1112  جامعة القاهرة

. دارساااة بعناااوان   اتجاهاااات 

الباحثين بدار الوثاائق القومياة 

وجاااادوو تاااااوير الخاااادمات  –

والتحاااااو  الرقماااااي للوثاااااائق: 

دراساااااااة تقييمياااااااة وصااااااافية 

تحليلياة . )القااهرة: هيئااة دار 

 الوثائق القومية(. 

 محلي م1111 )(. 3ع مجلة الروزنامة

الاااورق لاااي مصااار لاااي القااارن 

التاسااااااع عشاااااار. )القاااااااهرة: 

 ألكاديمية(.المكتبة ا

مجلة االتجاهات الحديثة لى المكتبات 

 والمعلومات

 محلي م2221 21ع

الجفالاااك والعهاااد السااانية لاااي 

 مصر لي القرن التاسع عشر. 

 محلي 2228  مجلة المكتبات والمعلومات العربية

نظااااام المعاشاااااات والت ميناااااات 

االجتماعيااااة لااااي مصاااار لااااي 

 القرن العشرين

 محلي 2221  العربيةمجلة المكتبات والمعلومات 

نظااام ولااااوائش المعاشاااات لااااي 

 م22مصر لي القرن 

 محلي 2223  .مجلة المكتبات والمعلومات العربية

 

  

http://www.cybrarians.info/
http://www.cybrarians.info/
http://www.cybrarians.info/
http://www.cybrarians.info/
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 سادسا  : الكتا والتقارير والدراسات على ان ترتا زمنيا  :

 التاريخ دار النشر عنوان الكتاب م

 

2 

المشاركة لى إعداد وإنتاج 

يق الحروب  موسوعة توث

 مج.1المصرية ،

 م 1122 المجلس األعلى للثقالةالقاهرة، 

1 

 

نشر وتحقيق سجل مجموع ترتيا 

 مج1 وظائف . القاهرة 

وحدة البحوث الوثائقية بدار الوثائق 

 القومية
 م 1122
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 /سجل توثيقي إلكتروني بعنوان

تاريخ مصر لي نهاية القرن 

 ثائقىوالعشرين سجل تاريخى 

 م 1121 األوسل،وكالة أنباء الشرق 

 

1 

 -  وثائق الجمارك المصرية 

 دراسة تاريخية أرشيفية وثائقية .

 م 1112 دار الثقالة للنشر

ورقة عمل بعنوان  الجامعة  1

المصرية األسس والمباد   ندوة 

مئوية جامعة القاهرة. القاهرة: 

 لجنة التاريخ، ،.
 

 م 1111مايو  المجلس األعلى للثقالة

العمليات  بحن بعنوان   1

وايجراءات الفنية واألرشفة 

ايلكترونية للوثائق األرشيفية ، 

ندوة األرشيف الرقمي وتحديات 

 القرن الحادي والعشرون،

وزارة التنمية ايدارية مع شركة 

 الدس،

 م1111

كتاب  وثائق الجامعة المصرية:  2

 دراسة تاريخية أرشيفية وثائقية 

 جامعة القاهرة

جائزة جامعة  العمل الحائز على

 م1118القاهرة لعام 

 م1118

اختصار كتاب  عجائا اآلثار لي  21

  للشيخ عبد رالتراجم واألخبا

 الرحمن الجبرتي. 

 

، الهيئة المصرية العامة للكتاب

 )سلسلة مختصرات كتا التراث(
 م 1111مايو 

معجم ألفاظ الحضارة: دراسة لي  22

العربية من خال   ةأركيولوجيا اللغ

 الوثائق المصرية 

هيئة دار الكتا و الوثائق  -القاهرة 

 القومية

 م1113

وثائق المعاشات والت مينات  21

االجتماعية لي مصر لي القرنين 

 التاسع عشر والعشرين

 م1113 دار الثقالة العلمية -ايسكندرية 

خدمات الوثائق والكتا العربية  24

 المخاو ة . 

 

 م1113 د.ن.

كتاب   تاريخ النسخ والاباعة  23

 والتجليد . 

 م1113 د.ن.

الورق لي مصر لي القرن التاسع  21

عشر الميالدي وأهميته لى 

سات الدبلوماتية الدرا

 : والببليوجرالية

 م1112 دار الثقالة العلمية -ايسكندرية 

سجالت بيت الما  لي مصر لي  21

م إلى  2141س/  2111الفترة من 

م: دراسة  2211س/  2411

أرشيفية ووثائقية مع نشر 

وتحقيق نماذج من الوثائق 

إشراف محمود  ؛المدونة بالسجالت

  –عباس حمودة. 

جامعة القاهرة،  -( دكتوراسأ روحة )

قسم المكتبات والوثائق  كلية اآلداب،

 .والمعلومات، شعبة الوثائق،

 م1112
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 مدخل لدراسة الوثائق العامة لي   28

 مصر لي القرن التاسع عشر  .: 

 م1112 دار الثقالة العلمية -ايسكندرية 

سجالت ديوان الجفالك والعهد  21

 2112السنية لي الفترة من 

س: دراسة وثائقية  2182

إشراف مصافى  ؛وأرشيفية

أبوشعيشع،محمد جما  الدين 

  -أ روحة المسدو. 

، كلية جامعة القاهرة -)ماجستير( 

اآلداب، قسم المكتبات والوثائق 

 ،.الوثائقوالمعلومات، شعبة 

 م2221

موسوعة تاريخ مصر المصور لي  22

م(. 2221 -2121مائة عام )

 مج(. 1)

 مؤسسة دار الهال  الصحفية

 م2221أحسن عمل وثائقي لعام 

 م2221

موسوعة تاريخ للساين المصور  11

 لي القرن العشرين 

 )تحت الابع(. مؤسسة دار الهال  الصحفية،

 

 المحلية والدولية على ان ترتا زمنيا: : الندوات والمؤتمراتسابعا 

 

 

 وة /المؤتمرلندعنوان ا
 الجهة

 والمكانالمنظمة
 مشاركةنوع ال التاريخ

مؤتمر جامعة األميرة ناورة لاي 

 المكتبات والمعلومات
جامعة األميرة 

 الريا  -نورة 
 مشاركة  م1123

ماااااااؤتمر جمعياااااااة المكتباااااااات 

 السعودية

جمعية المكتبات 

 -السعودية 

 الريا 

 تقديم ورقة عمل م1122

مؤتمر قسام المكتباات والوثاائق 

 والمعلومات

قسم المكتبات 

والوثائق 

والمعلومات 

 –اآلداببكلية 

 جامعة القاهرة،

1122 
مشاركة لي 

 التنظيم وايعداد

مؤتمر قسام المكتباات والوثاائق 

 والمعلومات

قسم المكتبات 

والوثائق 

والمعلومات 

 –اآلداببكلية 

 جامعة القاهرة،

1121 
مشاركة لي 

 التنظيم وايعداد

نااادوات علمياااة متخصصاااة لاااى 

مجا  الوثائق واألرشايف ونظام 

 المعلومات لى المواسم الثقالية 

دار الوثائق 

القومية 

باالشتراك مع 

 مؤسسة لورد

1111 
مشاركة لي 

 وايعدادالتنظيم 
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مؤتمر قسام المكتباات والوثاائق 

والمعلومات عبر خمساين عاماا 

 م( 1112 – 2212)

قسم المكتبات 

والوثائق 

والمعلومات 

 –اآلداببكلية 

 جامعة القاهرة،

1112 
مشاركة لي 

 التنظيم وايعداد

 

 ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ان ترتا زمنيا :

عنوان ورشة العمل / الحلقة 
 النقاشية 

الجهة المنظمة 
 والمكان

 نوع المشاركة التاريخ

دورة تدريبية وورشة عمل  --

بعنوان )التفكير العلمي وتاريخ 

 العلوم(،

 إعداد م1113 جامعة القاهرة،.

 تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتا زمنيا :

 التاريخ المكان اسم الجهة المنظمة العنوان

 وأدوات دورة لي استخدام برمجيات

م ايلكتروني ) برنامج ينظم التعل

Articulate Presenter '24 - 

Articulate Quizmaker '24 - 

Articulate Replay - 

Articulate Engage '12) 

عمادة التعليم 

ايلكتروني والتعليم 

جامعة  -عن بُعد 

 الملك سعود

 م1123 الريا 

استخدام برمجيات نظم التعلم دورة لي 

 (Raptivityايلكتروني برنامج )

عمادة التعليم 

ايلكتروني والتعليم 

جامعة  -عن بُعد 

 الملك سعود

 م1123 الريا 

دورة تاوير المحتوي الرقمي 

 للمقررات الدراسية

عمادة التعليم 

ايلكتروني والتعليم 

جامعة  -عن بُعد 

 الملك سعود

 م1123 الريا 

 نظريات التعلمدورة 

عمادة تاوير 

مهارات أعضاء 

 -هيئة التدريس

 جامعة الملك سعود

 م1124 الريا 

دورة دمج التقنية لي التدريس 

الجامعي عمادة تاوير مهارات أعضاء 

 جامعة الملك سعود -هيئة التدريس

عمادة تاوير 

مهارات أعضاء 

 -هيئة التدريس

 جامعة الملك سعود

 م1124 الريا 

 التعليم الجامعي الفعا دورة 

عمادة تاوير 

مهارات أعضاء 

 -هيئة التدريس

 جامعة الملك سعود

 م1124 الريا 
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دورة   نظم االمتحانات وتقويم 

 الاالب  ،

مركز إعداد المعلم 

 الجامعي
 1111 جامعة القاهرة،.

دورة   معايير الجودة لي العملية 

 التعليمية ،

مركز إعداد المعلم 

 الجامعي،
 1111 القاهرة،. جامعة

 دورة   النشر العلمي ،
مركز إعداد المعلم 

 الجامعي،
 1111 جامعة القاهرة،.

مدخل إلي جودة البرامج التعليمية  

ساعة، التي أعدتها و شملت 11لمدة 

العالقة  -موضوعات )مفاهيم الجودة 

 -بين الجودة واالعتماد األكاديمي 

توصيف  -توصيف البرامج التعليمية 

تقويم العملية  -المقررات الدراسية 

 التعليمية(.

وحدة تقويم و 

تاوير األداء 

 الجامعي

جامعة  -بكلية اآلداب 

 القاهرة،
1118 

دورة إعداد قواعد البيانات باستخدام 

 ،(SQL)لغة 
 

 –كلية الهندسة 

 –جامعة القاهرة 
1111 

دورة تنمية مهارات أعضاء هيئة  --

مهارات التدريس بعنوان )تنمية 

 التفكير(

 1111 بجامعة القاهرة 

ورة اليونسكو التاي أعادها لاي د

نظااااااام المعلوماااااااات وتصاااااااميم 

)  البرمجياااات ولغاااات البرمجاااة

 ساعة( 111

 -جامعة القاهرة 

 منظمة اليونسكو 

معهد  - جامعة القاهرة

البحوث و 

الدراسات 

 ايحصائية ،

1111 

 الجامعي المعلمدورة إعداد 
المعلم  إعدادمركز 

 الجامعي،
 2223 ةجامعة القاهر

 (،TOFELدورة التولل ) --

مركز اللغات 

والترجمة،  األجنبية

 عام.

 1111 جامعة القاهرة،

الاادورة المتكاملااة لااى الحاسااا 

، WinWord ،Windowsاآللااااي 

Dos ،Powr point ،Excel ،

مركز الحساب 

 العلمي
 1111 جامعة القاهرة
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Internet/ 

مركاز  –/Accessقواعد البيانات 

 المعلومات ودعم اتخاذ القرار،
معهد تكنولوجيا 

 (،ITIالمعلومات )
 2221 مجلس الوزراء

مقدماااااااااة ونظاااااااااام التشاااااااااغيل 

Dos،Windows 

 

معهد تكنولوجيا 

 (،ITIالمعلومات )
 2221 مجلس الوزراء

معهد تكنولوجيا  /WinWordمعالج النصوص 

 (،ITIالمعلومات )
 2221 الوزراءمجلس 

 : دارية والقيادية واألنشاة المؤسسيةالمهام اي: عاشرا
 م.1123عضو مشروع التدريا المهني لاالب جامعة الملك سعود 

 م.1123 ي بكلية االداب جامعة الملك سعودعضو وحدة البحن العلم

 م.1123 لة كلية اآلداب جامعة الملك سعودعضو مجلس تحرير مج

والتنفيذيااة لمشااروع رقمنااة المخاو ااات المحفوظااة بمكتبااة الملااك لهااد عضااو اللجنااة العلميااة 

 م.1124هـ/ 2343الريا ،  -الو نية

عضاااو اللجناااة العلمياااة والتنفيذياااة لمشاااروع رقمناااة الوثاااائق المحفوظاااة بمكتباااة الملاااك لهاااد 

 م.1124هـ/ 2343الريا ،  -الو نية

ائق والمخاو اات والكتاا عضو لجنة حصر مقتنيات جامعة القااهرة وخاصاة ماا يتعلاق بالوثا

 م( .1121 -1111والمقتنيات وايعداد للمتحف الجديد بالمكتبة المركزية الجديدة) 

عضااو لجنااة حصاار وتجميااع الوثااائق والمخاو ااات والكتااا والمقتنيااات بالمكتبااة المركزيااة 

 م(.1121م وحتى 1111القديمة وتجهيز وإعداد المتحف الجديد لجامعة القاهرة ) 

ثيااق تاااريخ جامعااة القاااهرة، ومقتنيااات الجامعااة ماان الوثااائق والمخاو ااات ) عضااو لجنااة تو

 م( .1122م وحتى مايو 1111

العمل كخبير بمحكمة القاهرة االقتصادية االستئنالية للنظر لى الدعوو المقامة من ورثاة أحاد 

كبااار العلماااء المصااريين ضااد وزياار الثقالااة المصاارو وإحاادو المؤسسااات الثقاليااة التابعااة 

زارته لى مصر بش ن الحقوق القانونية للملكية الفكرية لمورثهم لاى بعاإ إنتاجاه العلماى، لو

 م(.1122المقامة به الدعوو أمام تلك المحكمة ) 

عضو لجنة توثيق الحروب المصرية ورئيس لريق حصر وجمع الوثائق والمعلوماات باللجناة 

جنااة ُمشااكلة بقاارار ماان الساايد م وحتااى اآلن،)الل1112بااالمجلس األعلااى للثقالااة منااذ عااام  -

األستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة السيد األساتاذ الادكتور األماين العاام للمجلاس 

 م.1122األعلى للثقالة وعضوية عدد من كبار العلماء والمؤرخين لى مصر( إلي مايو 
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ونيين لااي إنتاااج مقاارران إلكترونيااان لااي مجااا  الوثااائق والمحفوظااات ، كاا و  مقااررين إلكتاار

 -بقسام علام المعلوماات  -مجا  الوثائق واألرشفة ايلكترونياة لاي المملكاة العربياة الساعودية

   م1124هـ/2343 -جامعة الملك سعود  -كلية اآلداب 

منشااو وماادير وحاادة الااذاكرة ايلكترونيااة والمشاارف العااام علااى مشااروع ميكنااة أرشاايف كليااة 

 .م1122حتى عام و م1112جامعة القاهرة منذ عام  -اآلداب 

تنفياااذ برناااامج لتشاااغيل خريجاااى و اااالب قسااام المكتباااات والوثاااائق )بالشاااعبتين( لاااى كبااارو 

ومنها دار الوثائق القومية ومشروع أرشيف كلية اآلداب  -المشروعات والمؤسسات القومية 

جامعة القاهرة، حين تم ايعالن عن ذلاك بالكلياة والقسام لعادة مارات خاال  األعاوام الماضاية 

 م ومن ثم تشغيل عدد كبير منهم.1122وحتى عام  1111عام  منذ

إنتاااج مقاارر دراسااي إلكترونااي هااو األو  لااي مجااا  الوثااائق لااي مصاار لمقاارر   ماادخل لعلااوم 

الوثائق  الذو يتم تدريساه للفرقاة األولاى بقسام المكتباات والوثاائق، إنتااج شاهر ماارس مان 

 م.1112عام 

ثريااة العلميااة اليابانيااة لااى مصاار، والمساااهمة لااى تقااديم تقااديم الخاادمات الوثائقيااة للبعثااة األ

المعلومااات التاريخيااة المساااعدة ألعمااا  التنقيااا عاان اآلثااار ماان خااال  الوثااائق التاريخيااة 

 م وحتى اآلن. 2223المتعلقة ب عما  الحفريات والتنقيا عن اآلثار، منذ عام 

وذلك لى مجاا  )محاو األمياة  العمل كباحن لي )منتدو البيئة( تحت إشراف منظمة اليونسكو،

 م . 2224 – 2221للمرآة المصرية( وذلك خال  عام 

ايشااراف علااى مجموعااة عماال لفهرسااة وتصاانيف المخاو ااات العربيااة لااى كاال ماان المسااجد 

األحماادي والمعهااد الااديني األزهااري باناااا ماان خااال  المشااروع القااومي لفهرسااة وتصاانيف 

به وأشرف عليه مركز المعلوماات ودعام اتخااذ  المخاو ات لى المكتبات المصرية والذي قام

القرار بمجلس الوزراء المصري، تحت إشراف األستاذ الدكتور/ عباد الساتار الحلاوجي أساتاذ 

 علم المكتبات والمخاو ات.

ايشراف على مكتبة أكاديمية ناصر العساكرية العلياا، والعمال كا مين لهاذس المكتباة لاى الفتارة 

 م.2221مارس  إلىم 2212من يناير 

ايلمااام بتكنولوجيااا المصااغرات الفيلميااة وكاال مااا يتعلااق بهااا ماان إنشاااء المشااروعات الخاصااة 

 باألرشيفات الرقمية، والتدريا، والتدريس لي هذا المجا  .

عضو لجنة حصر مقتنيات جامعة القااهرة وخاصاة ماا يتعلاق بالوثاائق والمخاو اات والكتاا 

 مكتبة المركزية الجديدة )حتى اآلن(.والمقتنيات وايعداد للمتحف الجديد بال

عضااو لجنااة حصاار وتجميااع الوثااائق والمخاو ااات والكتااا والمقتنيااات بالمكتبااة المركزيااة 

 القديمة وتجهيز وإعداد المتحف الجديد لجامعة القاهرة.

 عضو لجنة توثيق تاريخ جامعة القاهرة، ومقتنيات الجامعة من الوثائق والمخاو ات .

حروب المصرية ورئيس لريق حصر وجمع الوثائق والمعلوماات باللجناة عضو لجنة توثيق ال

م وحتاى اآلن،)الُمشاكلة بقارار مان السايد األساتاذ 1112بالمجلس األعلاى للثقالاة مناذ عاام  -

الدكتور رئيس مجلس الوزراء برئاسة األمين العام للمجلس األعلى للثقالة وعضوية عدد من 

 كبار العلماء والمؤرخين لى مصر(.

مؤسس ومدير وحدة الذاكرة ايلكترونية بكلية اآلداب جامعة القاهرة )لتوثيق وأرشافة وثاائق 

وإجراء عمليات التحويل الرقمى ألرشايف  -الكلية وعمل نظم الميكنة اآللية يداراتها المختلفة
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مناذ وإعداد وتنفيذ برنامج وقاعدة بيانات السير الذاتية ألعضاء هيئة التدريس بالكلية  -الكلية

إنشااائها وحتااى اآلن، وإعااداد وتنفيااذ برنااامج وقاعاادة بيانااات األرشاايف، وتاادريا المااوظفين 

 والاالب بالكلية على أعما  األرشيف ايلكتروني(.

إعداد نظام أرشيفي متكامل ألرشافة وثاائق ومساتندات قسام المكتباات والوثاائق والمعلوماات، 

روع، مع تدريا السادة الزمالء بالقسم علاى وإعداد البرمجيات وقواعد البيانات الالزمة للمش

 .م1122أعما  األرشفة ايلكترونية لتوثيق أعما  ونشا ات القسم منذ إنشائه وحتى 

وايشاراف  وكالة أنباء الشرق األوسالمنتدب كخبير للتوثيق واألرشفة ايلكترونية ألرشيفات 

م وحتااى 1118منااذ عااام  -علااى مشااروعات التحااو  الرقمااى للوثااائق والمعلومااات بالوكالااة 

 .م1122

االشتراك لي مشروعات توثيق ورقمنة الوثائق التي تقوم بإعدادها مكتبة ايساكندرية يعاداد 

البوابة ايلكترونية للمكتبة، مع تدريا الكوادر الالزمة للعمل على مشروعات الميكنة المنفاذة 

بتوثياق أرشايف مؤسساة  لى تلك المشروعات وتصميم برنامج ايدخا  ايلكتروني)كماا كلفات

إلااى 1111أخبااار اليااوم، ثاام توثيااق مؤسسااة دار الهااال  الصااحفيتين( لااى الفتاارة ماان عااام 

 م .1111

العمل كخبير واستشاري لي مجاا  التوثياق والتوصايف واألرشافة لشاركة خادمات المعلوماات 

التشاااريعية ومعلوماااات التنمياااة )الدس( لاااي المشاااروع االسترشاااادي لتااااوير نظااام العمااال 

معلومااات باادار الوثااائق القوميااة بالقاااهرة، وتقااديم الدراسااات الفنيااة المتخصصااة لااي هااذا وال

 م.1111م وحتى عام 1111المجا ، ابتداء من شهر نولمبر عام 

العماال كاارئيس لوحاادة مراقبااة الجااودة لااي مشااروع رقمنااة الوثااائق المحفوظااة باادار الوثااائق 

م( باالشاااتراك ماااع وزارة 1122ملياااون وثيقاااة حتاااي  21القومياااة الاااذي تقاااوم باااه الااادار )

، حين ٌكلفت بإعداد ٌمدخلي البيانات للوثائق IBMالمواصالت واالتصاالت المصرية مع شركة 

ايشاراف علاي وحادة مراجعاة ومراقباة معاايير الجاودة والترقياة  علي الحاسا اآللاي، وكاذلك

للوثااائق بعااد ايدخااا  للبيانااات الرقميااة مااع ايشااراف علااى الوثااائق والملفااات المرلوعااة علااى 

موقع الدار، وايشراف على موقع الدار)لما يقرب من مليون وثيقة وملاف(، وتساجيل بياناات 

 م.1121عام  م حتى1118من يناير  -الملفات والوثائق 

م حتااى 1111عضااو اللجنااة العلميااة لمشااروع الرقمنااة باادار الوثااائق القوميااة بالقاااهرة، منااذ 

 اآلن.

 عضوية الجمعياتعاشًرا : 

 م.2221الجمعية المصرية للمعلومات والمكتبات واألرشيف، 

 م.2221االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات )أعلم( بتونس، 

 م(1122والمعلومات السعودية، الريا ، )عضو جمعية المكتبات 

: المساهمة لى خدمة المجتمع والقااعات الثقالية المحلية حادو عشر

 والدولية: 
األرشااايف  –إدارة الوثاااائق الجارياااة  –إعاااداد وتنظااايم الااادورات التدريبياااة لاااي التوثياااق  --

كتباات، لاي المؤسساة الم إدارةمجااالت  -ايلكتروني، حفا الوثائق، نظم المعلومات الوثائقية 

م، ومركاااز بحاااوث 1111العربياااة لالستشاااارات والتنمياااة )أكااااد( بفااارع القااااهرة، مناااذ عاااام 

 م .1111جامعة القاهرة،  –المعلومات 
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 : الجوائز التقديرية والشهادات : ثانى عشر 
 م.1121هـ/ 2341حاصل علي جائزة جامعة الملك سعود لي التميز لي التعلم والتعليم لعام 

 م.1118علي جائزة جامعة القاهرة التشجيعية لي العلوم اينسانية والتربوية لعام حاصل 

 االنتدابات للتدريس:ثالن عشر : 

جامعااة عااين شاامس العااام  –قساام المكتبااات والمعلومااات  –انتاادب للتاادريس بكليااة اآلداب .2

 -لنوعيااةاألرشاايفات ا -حتااى اآلن) تاادريس مقااررات إدارة الوثااائق الجاريااة -1118الجااامعي 

 علم الوثائق العربية (.

جامعاااة المنصاااورة العاااام  –قسااام المكتباااات والمعلوماااات  –انتااادب للتااادريس بكلياااة اآلداب .1

علام  –الوثاائق الجارياة  –م ) تادريس مقاررات علام األرشايف 1121حتى  -1111الجامعي 

 الوثائق(.

انية واالجتمــاعية، جامعاة انتدب لتدريس علوم المكتبات والوثائق لى كلية الدراسات اينس.4

م ) 1113م  حتااى عااام 1112األزهاار، لاارع البنااات ، قساام المكتبااات والوثااائق ، منااذ عااام 

تااريخ الاباعاة والنساخ  –الوثاائق العربياة  –علام الوثاائق  -تدريس مقررات نظرياة االتصاا 

 والتجليد(.

م /  1114العاام الدراسااي جامعاة األزهار بالمنولياة  –انتادب للتادريس بكلياة اللغاة العربياة .3

الوثااااائق  –علاااام الوثاااائق –م ) مقاااررات علاااوم الحاسااااا اآللاااى 1111م/1113 -م 1113

 خدمات الوثائق( . -علم األرشيف  -الجارية

جامعاة حلاوان العاام الجاامعي  –قسم المكتباات والمعلوماات  –انتدب للتدريس بكلية اآلداب .1

األرشايف  –نظم المعلومات ايدارياة  –ة م.) مقررات مصادر ومراجع الحضار1114/1113

 ايلكتروني(

قسااام المكتبااااات   -جامعاااة الزقااااازيق  –التااادريس لااااي كلياااة التربيااااة النوعياااة بالزقااااازيق.1

 م) إدارة المكتبات ومراكز المعلومات(.2223وتكنولوجيا  المعلومات ، عام 

 عشر : مجاالت أخرو: ثالن

 والتليفزيونية:البرامج ايذاعية 

قناااة النيال لاخبااار لااى بتساجيل حلقااة كاملاة مااع المفكاار واألدياا المااؤرم األسااتاذ/ جماا  الغياااانى  

 م .1111برنامج  عالمات   ، إذاعة مارس 

تسااجيل أربااع حلقااات بقناااة المنااار الجامعيااة ) لماادة ساااعتان (،عاان التاا ريخ للشخصاايات المصاارية 

 م. 1112 ،1111لت ريخ لجامعة القاهرة، إذاعة لي عامي  األكاديمية والعلمية البارزة، وا

ساعات إذاعية ( لبرنامج مئوية جامعة القااهرة، 1تسجيل سلسلة من الحلقات ايذاعية األسبوعية  )

 م.1111، 1118 عامي، إذاعة   FMعلى البرنامج األوربي يذاعة الـ

 واعتماد توقيع          توقيع                                                 

 عضو هيئة التدريس                                          رئيس القسم

  

 

 

  

 د.عصام أحمد عيسوي 
 

   


