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 أوالً: المؤهالت العلمية:    

 

 

 اوال المؤهالت العلمية

 

 

  المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 قسم المكتبات والوثائق والمعلومات  1996 دكتوراه

 قسم المكتبات والوثائق والمعلومات  1989  ماجستير

 قسم المكتبات والوثائق والمعلومات  2891  ليسانس

 

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:

 الرتبة العلمية الفترة الزمنية مكان العمل
 إلى مـن

 قسم المكتبات والوثائق والمعلومات 

 
 مساعدأستاذ  حاليا 2011

 قسم المكتبات والوثائق والمعلومات 

 
 مدرس 2011 1996

 

 قسم المكتبات والوثائق والمعلومات 

 

 مدرس مساعد  1996 1989

 قسم المكتبات والوثائق والمعلومات 

 

 

 معيد 1989 1983

 

  

 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 االسم )رباعى(: ..ناهد عبد العال محمد السويفى  

Name: Nahed  abd all mohamed alswify 

           جامعة القاهرة  –الكلية : كلية اآلداب 

: ..المكتبات والوثائق  والمعلومات القسم  

وثائق :التخصص العام   

وثائق تاريخيةالتخصص الدقيق:  

  drnahedalswify@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 

 الفصل الدراسي

Studying Te

rm 
 العملي

Lab. 

 المحاضرات

Lecture 

ساعات اسبوعيا 4   تاريخ النظم  

 
ساعات اسبوعيا 3 ساعتان  ترتيب الوثائق   

ساعات3   المجموعات األرشيفية   

 
ساعات3   وثائق  عثمانية  

ساعات4    علم االرشيف  

دبلوم/ إدارة الوثائق  الجارية   4   

  مصادر الحضارة االسالمية  4 

 الوصف االرشيفي  3 

    

 رابعاً: االشراف على الرسائل :

 
 

 اسم الطالب الدرجة  عنوان الرسالة  م

 نوع اإلشراف تاريخ التسجيل 
 

  مشترك  فردى

 

المتكاملة االرشيفية لمحاف

ظة رشيد دراسة أرشيفية 

 دبلوماتية

 هدى وحيد حسن ماجستير

  فردي 2013

 
ضبطية االسكندرية دراسة

 أرشيفية وثائقية  
 شيماء خضير ماجستير

  فردي 2012

 

الوثائق والسجالت العربية

القر المواني والمنائر في 

ن التاسع عشر دراسة أر

 شيفية دبلوماتية

 

 

 ماجستير
محمد إبراهيم محم

 د عبد الغني

8002المنح  2005  مشارك  
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 خامسا : أوراق األبحاث المنشورة والمقبولة للنشر على إن ترتب زمنيا  :      
فئة المجلة في ال السنة  المجلد عنوان الدورية عنوان البحث

تصنيف الدولي 

 والمحلى

 

 وثائق طائفة البروتستانت 

المؤرخ المصري

  

  2013 يوليو 

 

 وثائق بناء كنيسة لطائفة الروم الكاثوليك
 2011 9 الروزنامة

 

 

 القانون النظامي لطائفة الروم الكاثوليك

  2010 8 الروزنامة

تركية عصر دراسة وثائقية أرشيفية لنماذج  وثائق

 محمد علي 

ع  7مج  مجلة كلية االداب

8 

80ابريل

00 

 

 

 وثائق ترسانة بوالق في القرن التاسع عشر

7ع  الروزنامة  2009  

 سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  :
 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م

 

 
 2015 مركزالتعليم المفتوح /جامعة القاهرة المجموعات  األرشيفية المصرية

 سابعا : الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا :

 عنوان الندوة /المؤتمر
الجهة المنظمة والمك

 ان
 نوع المشاركة التاريخ

 

 مؤتمر الحريات وحقوق االنسان

 

 حضور 8003أبريل  كلية االداب

 

إتاحة المعرفة وحق الوصول إلى المعلو

 مات ف المجتمع العربي المعاصر

 

قسم المكتبات والوثائ

 ق  والمعلومات 
 حضور 8003مايو 

 

تخصص المكتبات والوثائق  والمعلوما

ت ف عالم متغير )الهوية والمنهجية وال

 تكوين(

 

قسم المكتبات والوثائ

 ق و المعلومات
 حضور 8008مايو 

 

حول إشكالية المصطلح ف مجال المكتبا

 ت والوثائق والمعلومات

 

والوثائقسم المكتبات 

 ق والمعلومات 
 حضور 8000ابريل

 
 األرشيف والدولة الحديثة  
 

 حضور 8000ديسمبر دار الوثائق  القومية
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 ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ان ترتب زمنيا :

 تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :

 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

 

الجوانب القانونية والمالية ف األعمال ا

 لجامعية

 

مركز تنمية قدرات أ

عضاء هيئة التدري

 س

 2011 جامعة القاهرة

 

 نظم الساعات المعتمدة

 

مركز تنمية قدرات أ

عضاء هيئة التدري

 س 

 8000 جامعة القاهرة 

 

 التخطيط االستراتيجي

 

مركز تنمية قدرات أ

عضاء هيئة التدري

 س 

 2010 جامعة القاهرة 

 

 استخدام تكنولوجيا التدريس

 

مركز تنمية قدرات أ

عضاء هيئة التدري

 س 

 2010 جامعة القاهرة 

 
 تنظيم المؤتمرات

 

مركز تنمية قدرات أ

عضاء هيئة التدري

 س 

 2009 جامعة القاهرة 

 
اقتصاديات تسويق وتمويل البحوث العل

 مية

مركز تنمية قدرات أ

عضاء هيئة التدري

 س 

 2007 جامعة القاهرة 

 
 مدخل إلى جودة البرامج التعليمية

وحدة تقويم وتطوير

 األداء الجامعي  
 2005 كلية االداب 

مركز أعضاء المعلم إعداد المعلم الجامعي

 الجامعي  
 1990 جامعة القاهرة
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واألنشطة المؤسسية :عاشرا : المهام اإلدارية والقيادية   

 

  8004.عضولجنة القبول برنامج ماجستير الوثائق 

   8004/8002مرشد اكاديمي للفرقة الرابعة وثائق 

  حتى االن 8000مرشد اكاديمي لدبلوم الوثائق  من  

   80رئيس لجنة التشعيب بالقسم  .8008رئيس لجنة قبول دبلوم الوثائق

08 

   والمحفوظات /إدارة التدريب بجامعة الالمشاركة ببرنامج إدارة الوثائق

ء هيئة التدريس والهيئة القاهرة. منسق توزيع  الجداول الدراسية ألعضا

 8004و8003و8008ألعوام ا معاونة
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حادى عشر : المساهمة فى خدمة المجتمع والقطاعات الثقافية المحلية والدولية:
  8002-8002القومية المشاركة ف  مشروع...رقمنة  مقتنيات  دار الوثائق     

 ثانى عشر  : الجوائز التقديرية والشهادات :
  

 ثالث عشر : مجاالت أخرى:

 

توقيع                                                   توقيع واعتماد            

 عضو هيئة التدريس                                         رئيس القسم

  

                                
 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 د/ ناهد عبد العال محمد السويفي


