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 أوالً: المؤهالت العلمية:
 

 

 المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 كلية اآلداب جامعة القاهرة 2102 الدكتوراه

 كلية اآلداب جامعة القاهرة 2112 الماجستير

 كلية اآلداب جامعة القاهرة 2110 الليسانس

   

 ألكاديمية بتاريخ تسلسلي(:ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة ا
 

 الرتبة العلمية الفترة الزمنية مكان العمل
 إلى مـن

 
 كلية اآلداب ـ جامعة القاهرة

 معيد 2112 2112

 مدرس مساعد 2102 2112 كلية اآلداب ـ جامعة القاهرة

 مدرس اآلن 2102 كلية اآلداب ـ جامعة القاهرة

 ثالثا: التدريس الجامعي:
 

 Courses Taughtتم تدريسها المواد التي 
 الوحدات التدريسية *

Teaching Units رقمها 

Course No. 

 اسم المادة

Course title 

الدراسي الفصل  

Studying 

Term 
 العملي

Lab. 

 المحاضرات

Lecture 

 األول استخدام الحاسب اآللي في الوثائق واألرشيف  2 2

 األرشيفات النوعية والمتخصصة  3 2
نيالثا  

 استخدام الحاسب اآللي في الوثائق واألرشيف  2 2

 

 ملف 

 ئة التدريس والهيئة المعاونة عضو هي
 .رشا محمد إبراهيم على: )رباعى(االسم 

Name:Rasha Mohamed Ibrahim Ali 

      جامعة القاهرة  –كلية اآلداب الكلية :

 المكتبات والوثائق والمعلومات: القسم

 التخصص العام : الوثائق

 التخصص الدقيق: األرشيف اإللكتروني

 Rashos@gmail.com البريد االلكتروني:
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إلى العام  2002/2002في الفترة من العام الدراسي  الجزء العملي بها # مواد سبق تدريس

  :2011/2012الدراسي 

جة  أساسيات الحاسب اآلليمناهج البحث العلمي،  - عال م خدمات الوثائق واألرشيف، ، اآللية للبياناتوال
 وثائق العصور الوسطى.لعثمانية والحديثة، الوثائق ا

-: 2012/2012جامعة عين شمس(  -#مواد قمت بتدريسها خارج جامعة القاهرة) كلية اآلداب

 .األرشيفات المتخصصة والنوعية -

 

 االشراف على الرسائل : رابعاً:

 

 اسم الطالب الدرجة  عنوان الرسالة  م

 نوع اإلشراف تاريخ التسجيل 
 

 مشترك فردى

 

جريدة مصر 

السينمائية نموذًجا 
للوثائق الفيلمية: 

دراسة لنظم حفظها 

 واسترجاعها

 ماجستير

أماني محمد 
حسيب محمد 

 خليفة

باالشتراك مع   02/20/0222

أ.د عماد أبو 

 غازي

 

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

لكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  :سادسا  : ا  

 

 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م

1 
 

معجم ألفاظ الحضارة : 
دراسة في أركيولوجيا 
اللغة العربية من خالل 
الوثائق المصرية / 

تأليف عصام عيسوي / 
)مجلة عرض وتقييم 
 الفهرست(

 دار الكتب والوثائق القومية
 (1002بر )أكتو  11، ع  3س  

 
1 

معجم ألفاظ الحضارة : دراسة 
في أركيولوجيا اللغة العربية 
من خالل الوثائق المصرية / 

تأليف عصام / عرض 
 )مجلة الفهرست(وتقييم

 (1002)أكتوبر  11، ع  3س  دار الكتب والوثائق القومية

 
3 

الثبت الببليوجرافي لكتب 
تاريخ مصر المعاصر 

 1111المودعة بدار الكتب 
/ إشراف عبد  1000 -

/ عرض الوهاب بكر
 وتقييم)مجلة الفهرست(

 (1002)يناير  13، ع  1س  دار الكتب والوثائق القومية

 
1 

اآلفاق المحفوظية: دليل 
مواقع اإلنترنت لدور النشر 
التجارية خارج الوطن العربي 
التي تنشر ترجمات نجيب 

 (1002)يولية 12، ع1س دار الكتب والوثائق القومية
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محفوظ ]على الخط المباشر[ 
/ إعداد هشام طليب/ عرض 

 تقييم)مجلة الفهرست(و 
 
2 

المكتبات واألرشيفات 
الرقمية:التخطيط والبناء 
واإلدارة/ سامح زينهم عبد 

القاهرة:  -الجواد.
/ عرض 1002المؤلف،

 )مجلة الفهرست(

 (1002)يناير 12،ع2س دار الكتب والوثائق القومية

على  األرشيفات الوطنية 2
 اإلنترنت

 1001 المجلس األعلى للثقافة

 المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا: : الندوات والمؤتمراتسابعا 

 
 

وة /المؤتمرلندعنوان ا والمكان المنظمة الجهة   مشاركةنوع ال التاريخ 

 

النشر اإللكتروني وتأثيره على مجتمع المكتبات 

 والمعلومات في مصر

 

 

 القاهرة: مركز بحوث

نظم وخدمات 

المعلومات بمشاركة 

قسم المكتبات والوثائق 

والمعلومات بكلية 

جامعة  -اآلداب 

 القاهرة.

أكتوبر  52-52)

9111) 
 المشاركة في التنظيم

خمسون عاما على تخصص المكتبات والوثائق 

والمعلومات فى مصر : تحديات الواقع وآفاق 

 المستقبل

القاهرة : قسم المكتبات 

 -ية اآلداب والوثائق بكل

 جامعة القاهرة

 المشاركة في التنظيم (5009أكتوبر  5-4)

قضايا البحث العلمي في المكتبات 

والوثائق والمعلومات قضايا الواقع 

 وآفاق المستقبل

القاهرة : قسم المكتبات 

 -والوثائق بكلية اآلداب 

 جامعة القاهرة

 المشاركة في التنظيم (5004أكتوبر  4 - 3)

 

لعلمي الثامن لقسم المكتبات والوثائق المؤتمر ا

والمعلومات حول"إشكالية المصطلح في مجال 

 المكتبات والوثائق والمعلومات"

القاهرة " كلية اآلداب 

 جامعة القاهرة–

 

 المشاركة في التنظيم 5090ابريل  2-7

 

المؤتمر العلمي التاسع لقسم المكتبات والوثائق 

بكلية اآلداب ـ جامعة القاهرة، والمعلومات، 

بعنوان: تخصص المكتبات والمعلومات في 

 الهوية والمنهجية والتكوين متغيرعالم 

قسم المكتبات والوثائق 

والمعلومات، بكلية 

 اآلداب ـ جامعة القاهرة

 المشاركة في التنظيم 5095 مايو 97 - 92

 نيا :ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ان ترتب زم

 

 تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :
 

 التاريخ المكان اسم الجهة المنظمة العنوان

 

 

 دورة تدريبية بأقسام المكتبة المختلفة
9111يوليو القاهرة مكتبة القاهرة الكبرى  

 

دورة تدريبية في أعمال جرد مقتنيات 
 المكتبة، الترفيف، المعالجة المادية

كز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مكتبة مر 
1000يوليو، أغسطس  القاهرة بمجلس الوزراء  
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دورة تدريبية في 
 HTML, Frontالويب)

Page, Java Script.) 

 

 كلية الهندسة، جامعة القاهرة
 

 

 جامعة القاهرة

 

 

1002 

 دورة االتجاهات الحديثة في التدريس
مركز تنمية قدرات أعضاء 

س والقيادات هيئة التدري
 بجامعة القاهرة

 1002 جامعة القاهرة

 دورة مهارات االتصال فعال
مركز تنمية قدرات أعضاء 
هيئة التدريس والقيادات 

 بجامعة القاهرة
 1002 جامعة القاهرة

 دورة أساليب البحث العلمي
مركز تنمية قدرات أعضاء 
هيئة التدريس والقيادات 

 بجامعة القاهرة
 1002 جامعة القاهرة

 

 دورة أخالقيات وآداب المهنة

مركز تنمية قدرات أعضاء 
هيئة التدريس والقيادات 

 بجامعة القاهرة
 5007 جامعة القاهرة

دورة تدريبية في برنامج التحليل اإلحصائي 
SPSS 

 

مركز تنمية قدرات أعضاء 
هيئة التدريس والقيادات 

 بجامعة القاهرة
 5090 جامعة القاهرة

 

وان "مدخل إلى ثقافة دورة تدريبية بعن
 الجودة واالعتماد"،

وحدة تقويم وتطوير األداء الجامعي بكلية 
 اآلداب جامعة القاهرة

 

 5099 جامعة القاهرة

 

 دورة استخدام التكنولوجيا في التدريس
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

 والقيادات بجامعة القاهرة
 5099 جامعة القاهرة

دريسدورة الجودة في الت مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  
 والقيادات بجامعة القاهرة

 5099 جامعة القاهرة

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  دورة إدارة الوقت واالجتماعات
 والقيادات بجامعة القاهرة

 5099 جامعة القاهرة

يس مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدر  الجوانب المالية والقانونية
 والقيادات بجامعة القاهرة

 5099 جامعة القاهرة

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  طرق االختبارات والتقويم
 والقيادات بجامعة القاهرة

 5099 جامعة القاهرة

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  نظم الساعات المعتمدة
 والقيادات بجامعة القاهرة

 5099 جامعة القاهرة
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: دارية والقيادية واألنشطة المؤسسيةالمهام اإل:  عاشرا  
المشاركة في إعداد قاعدة بيانات ملفات العاملين الموجودة بدار المحفوظات العمومية بالقلعة بالتعاون  -

 مع مكتبة اإلسكندرية.

 لقاهرة.المشاركة في إعداد برنامج األرشيف اإللكتروني للتعليم المفتوح كلية اآلداب، جامعة ا -

نشاء موقع قسم المكتبات والوثائق والمعلومات، وموقع قسم اللغة الفرنسية و  - المشاركة في تصميم وا 
 كذلك موقع كلية اآلداب جامعة القاهرة.

 

: المساهمة فى خدمة المجتمع والقطاعات الثقافية المحلية حادى عشر

 والدولية: 

 

: الجوائز التقديرية والشهادات : ثانى عشر   
 

عشر : مجاالت أخرى: ثالث  

 

 

 

 

 

 

توقيع                                                       توقيع واعتماد            

 عضو هيئة التدريس                                          رئيس القسم

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  
 

   

 

 

 

 


