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 أوالً: المؤهالت العلمية:  

 

 

  المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

جامعة  كلية اآلداب_ 6991 دكتوراه فى الوثائق

 القاهرة

كلية اآلداب_ جامعة  6999 ماجستير فى الوثائق

 القاهرة

كلية اآلداب_ جامعة  6991  ليسانس فى الوثائق

 القاهرة

 

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 يةملالرتبة الع
 إلى مـن

 

المكتبةةات  قسةةم اآلداب _ جامعةةة القةةاهرة _ كليةةة

 والوثائق والمعلومات .

 أستاذ مساعد _ 9009

 

المكتبةةات  قسةةم جامعةةة القةةاهرة _ كليةةة اآلداب _

 والوثائق والمعلومات .

 مدرس 9009 6991

 

المكتبةةات  قسةةم جامعةةة القةةاهرة _ كليةةة اآلداب _

 والوثائق والمعلومات .

 مدرس مساعد 6991 6999

 

المكتبةةات قسةةم جامعةةة القةةاهرة _ كليةةة اآلداب _ 

 والوثائق والمعلومات .

 معيد 6999 6991

 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 وفاء صادق أمين :)رباعى(االسم 

Name:  wafaa sadek amin 

          جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  الكلية :

 المكتبات والوثائق والمعلومات:  القسم

 التخصص العام : الوثائق

 وثائق جاريةالتخصص الدقيق: 

 wafaa.amen@cu.edu.eg البريد االلكتروني: 

wafaasadeka@hotmail.com 
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 ثالثا: التدريس الجامعي:

 

الكتابة  – الوصف األرشيفي –األرشيف الجاري  –االهتمامات المهنية : األرشيفات القومية 

 العربية.
 

 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 

 خدمات الوثائق و األرشيف) الفرقة الثالثة(  1544  3 2

 االول 
 علم األرشيف )دبلوم الوثائق(  1112 3 -

 خدمات الوثائق و األرشيف  313 3 -
 األول 

    

     

    

     

    

    

     

    

 مواد سبق تدريسها:
علم الكتابة العربية -تاريخ األرشيف-تاريخ النظم-طرق البحث فى األرشيف-أرشيفات متخصصة -الوثائق العثمانية

 جامعة المنصورة( -األزهر)كلية الدراسات االنسانية()جامعة 

 االشراف على الرسائل : رابعاً:

 

 دراسة أرشيفية وثائقية"-االشراف على رسالة ماجستير" وثائق و سجالت القناطر الخيرية .1

االشراف على رسالة ماجستير" وثائق و سجالت ديوان رياسة االسبتالية و الحكمة خانة فى الفترة  .2
 (.دراسة أرشيفية وثائقية) دبلوماتية(.1811-1882ه/1111-1221من ) 

عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير "الخطوط العربية وأشكال حروفها في وثائق العصرين  .1
المملوكي والعثماني: دراسة تحليلية بغرض إعداد قاعدة بيانات للخط العربي" قسم المكتبات 

 (2111معة القاهرة )مايو جا –كلية اآلداب  –والوثائق والمعلومات 
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: دراسة تقويمية  عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير "وثائق اإلدارة العامة لجامعة األسكندرية .1
جامعة  –كلية اآلداب  -للواقع والتخطيط إلنشاء أرشيف إلكتروني" قسم المكتبات والمعلومات 

 (2111األسكندرية )أكتوبر 

عضو لجنة ماقشة رسالة ماجستير "النظم اإللكترونية المتكاملة وأهميتها في تطوير أداء مراكز  .5
المعلومات اإلدارية وخدماتها: دراسة تطبيقية على مراكز معلومات المديريات الخدمية بمحافظة 

  (2111جامعة بني سويف )ديسمبر  –كلية اآلداب  –بني سويف" قسم المكتبات والوثائق 

المنظمات و الهيئات و االجتماعية المتخصصة فى مجال  دكتوراهلجنة مناقشة رسالة عضو  .2
جامعة  اآلدابو دورها فى تطوير خدماتها قسم المكتبات و المعلومات كلية  األرشيفالوثائق 
 (2111ابريل )المنوفية 

 إلى ـه757الشرعية فى الفترة بين  اإلسكندريةسجالت محكمة  دكتوراهعضو لجنة مناقشة رسالة  .7
 اإلنسانيةوثائقية قسم الوثائق و المكتبات و المعلومات كلية الدراسات  أرشيفيةدراسة  ـه1111
 (2111مايو ) األزهرجامعة 

: الوطنية في سوريا  األسدعضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير المخطوطات العربية بمكتبة  .8
 (2111يونيو ) اإلتاحةدراسة فى التزويد و الضبط و 

إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات األرشيفية: دراسة تحليلية عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير  .7
 (2112يونيو ) تطبيقية

 ف:االرشيالداللى فى مجال الوثائق و عضو لجنة مناقشة رسالة دكتوراة تطبيقات الويب  .11
 (2111دراسة تحليلية)مارس 

 كترونية للصحف العربية على االنترنت:عضو لجنة مناقشة رسالة دكتوراة االرشيفات االل .11
 . (2111دراسة تحليلية)ابريل 

-1811عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير" سجالت مديرية بنى سويف فى الفترة ) .12
 يناير (.2115م( المودعة بدار الوثائق القومية)1877

 

 :               ن ترتب زمنيا أ ىعل للنشر: أوراق األبحاث المنشورة والمقبولة خامسا 

 

فئة المجلة في  السنة  المجلد عنوان الدورية عنوان البحث
التصنيف الدولي 

 والمحلى 
ثائق سراي مسافر خانة و

دراسة  :مصر المحروسة 
 وثائقية

حوليات مركز البحوث والدراسات 
 . التاريخية

 

الحولية 

 السادسة

 

يناير 
2118 
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الرضا الوظيفي لدى العاملين 
دار الوثائق - باألرشيف

   -مصر -القومية
  -مصر-دار الثقافة العلمية

أغسطس 
8002 

 

التكنولوجيا في  تدريس
األقسام األكاديمية لدراسات 

 الوثائق في مصر

مجلة المكتبات والمعلومات 
 العربية

يوليو  1ع 
2117 

 

 

  



5 

 

 

 سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  :

 

 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م

 

6 
الوثائق الفنية للقطاعات 

الصناعية في مصر وأهميتها 
كمصادر للمعلومات: دراسة 
ألساليب اختزان واسترجاع 

وثائق نماذج من شركات هذه 
 القطاعات

جامعة القاهرة _ كلية 

اآلداب _ قسم المكتبات 

 والوثائق والمعلومات

 رسالة ) ماجستير (

6999 
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الوثائق القومية  خدمات دار
بمصر: مشكالتها ومتطلبات 

 التطوير والتحديث

جامعة القاهرة _ كلية 

اآلداب _ قسم المكتبات 

 والوثائق والمعلومات

 رسالة ) دكتوراه (

6991 

 

3 

 

تاريخ األرشيف بين المحلية 
 والعالمية

_ 9006 
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 9003 _ الخدمات األرشيفية

مركز جامعة القاهرة  خدمات الوثائق و األرشيف  1

 للتعليم المفتوح 

9064 

 

 : المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا : الندوات والمؤتمراتسابعا 

 

وة /المؤتمرلندعنوان ا  
 المنظمة الجهة

 والمكان
 مشاركةنوع ال التاريخ

 ندوة نهب وثائق الوطن .. ما العمل

 
 حضور 6999فبراير  األهرام الدولي

األول للوثائق لمؤتمر العلمي ا
واألرشيف بعنوان "وثائقنا القومية 

 مصادر للمعلومات في عصر العولمة"

 –جامعة القاهرة 
كلية  –بني سويف 

 اآلداب

 حضور 9000فبراير 

 

مؤتمر " وثائقنا القومية مصادر 
 للمعلومات في عصر العولمة "

 

 9000 جامعة القاهرة
بعنوان  بحث

  "األدلة األرشيفية"

 

 مؤتمر"أدوات البحث في األرشيفي"

 

الفرع اإلقليمي 
العربي للمجلس 
 الدولي لألرشيف

 9000مايو 

بعنوان  بحث

"سجالت قيد 

المقتنيات األرشيفية 

و مدى االستفادة 

منها كوسيلة من 

 وسائل االيجاد"
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مؤتمر "الوثائق العربية في خدمة 
 الدراسات البينية" .

 

 –جامعة القاهرة 
كلية  -بني سويف 

 اآلداب.

 حضور 9006مارس 

مؤتمر"علوم الوثائق واألرشيف 
والمعلومات في مصر حاضرها 

 ومستقبلها"

 

 –جامعة القاهرة 
كلية  -بني سويف 

 اآلداب.

 حضور 9009مارس 

 

المؤتمر العلمي الثالث للوثائق 
 واألرشيف

 –جامعة القاهرة 
كلية  -بني سويف 

 اآلداب.

 9009مارس 

بعنوان" حول  بحث

تصور مستقبلى 

لألرشيف القومى 

 المصري"

مؤتمر " وثائقنا العربية بين الواقع 
 والطموحات "

 –جامعة القاهرة 
كلية  -بني سويف 

 اآلداب.

 حضور 3002مارس 

المؤتمر السنوي التاسع ألخصائي 
المكتبات والمعلومات بعنوان "الكتاب 

 المصري بين الناشر والمكتبة"

مبارك العامة مكتبة 
 ببور سعيد

 حضور .8002يونيه 

ندوة اإلصالح في فكر اإلمام محمد 
 عبده

دار الكتب والوثائق 
 مصر –القومية 

 حضور 8002أكتوبر 

مؤتمر الوثائق العربية الواقع وآفاق 
 المستقبل

دار الكتب والوثائق 
 القومية

 3002إبريل 

بعنوان"  بحث

 -مصطفى ياور باشا

حاكم دنقلة و 

اوراقه الخاصة بدار 

 الوثائق القومية"

الحفل المركزي الخامس ليوم الوثيقة 
 العربية

جامعة الدول 
 العربية

 حضور 8002فبراير 

المؤتمر الدولي حول مصر في العصر 
 العثماني

المجلس األعلى 
 للثقافة

 حضور .8002نوفمبر 

"وثائق العرب في  الندوة الدولية حول
 األرشيفات األجنبية"

للفرع اإلقليمي 
العربي للمجلس 
الدولي لألرشيف 

 )عربيكا(

 حضور .8002نوفمبر 

المؤتمر التاسع عشر لالتحاد العربي 
 للمكتبات والمعلومات

 –جامعة القاهرة 
 كلية اآلداب .

 حضور .8002نوفمبر 

    

 حضور 3002يناير مركز المعلومات المؤتمر الدولي حول دور مراكز الفكر 
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الدول الناميةفي  ودعم اتخاذ القرار  
مجلس الوزراء  –
 مصر –

لالتحاد العربي  نالمؤتمر العشرو
للمكتبات والمعلومات حول "نحو جيل 

جديد من نظم المعلومات 
 والمتخصصين: رؤية مستقبلية"

 –الدار البيضاء 
 المغرب

 حضور .8002ديسمبر 

والعشرين لالتحاد الحادي  المؤتمر
العربي للمكتبات والمعلومات حول 

"المكتبة الرقمية العربية: الضرورة ، 
 الفرص ، التحديات"

 حضور .8000أكتوبر  لبنان –بيروت 

المؤتمر اإلفريقي لمراكز الفكر. 
 سياسات من أجل مستقبل أفضل

مركز المعلومات 
ودعم اتخاذ القرار 

بمجلس الوزراء 
 المصري

 حضور 8000نوفمبر

المؤتمر الثالث و العشرين لالتحاد 
العربى للمكتبات و المعلومات حول " 

الحكومة و المجتمع و التكامل فى بناء 
 المجتمعات المعرفية العربية"

 8008نوفمبر قطر-الدوحة

بعنوان" ادارة  بحث

المعرفة و ادارة 

السجالت أوجه 

الشبه و أوجه 

التكامل: دراسة 

تطبيقية على وثائق 

جامعة -كلية االداب

 القاهرة.

المؤتمر االقليمى االول لالتحاد الدولى 
لجمعيات و مؤسسات المكتبات " 

االفال" فى المنطقة العربية بالتعاون مع 
ات االتحاد العربى للمكتبات و المعلوم
و وزارة الثقافة و الفنون و التراث 
القطرية حول " دور الجمعيات و 

المكتبات الوطنية فى دعم حرية اتاحة 
المعلومات فى ظل قوانين حقوق 

-الملكية الفكرية"  

 حضور . 8002يونيه  قطر-الدوحة

المؤتمر الرابع و العشرين لالتحاد 
العربى للمكتبات و المعلومات حول " 

دراسات المكتبات و مهنة و 
المعلومات: الواقع و التوجهات 

 المستقبلية"

-المدينة المنورة
المملكة العربية 

 السعودية
 حضور .8002نوفمبر

 حضور 8002أكتوبر  تونس-الحماماتالمؤتمر الخامس و العشرين لالتحاد 
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العربى للمكتبات و المعلومات  بعنوان" 
معايير جودة األداء فى المكتبات و 

 مراكز المعلومات و األرشيفات"
ندوة بعنوان" طه حسين و الجامعة 

 المصرية"
دار الكتب و 

 الوثائق القومية
 متحدث رئيسى .8002نوفمبر 

 
 

 ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ان ترتب زمنيا :

 

ورشة العمل / الحلقة النقاشية عنوان   
الجهة المنظمة 

 والمكان
 المشاركةنوع  التاريخ

 

الطالب و الخريجون  "ورشة عمل 
 ."والتعليم و التعلم

 

مركز ضمان 
 الجودة واالعتماد

 جامعة القاهرة -

 حضور 1122

 ىورشة عمل " مشاركة المعرفة ف
 " 2.0عالم 

 

 

االتحاد العربي 
للمكتبات و 

 المعلومات

 حضور 1121

 

"IFLA building strong 

library Associations" 

workshop 

 

International 

Federation 

Of Library 

Associations 

and 

Institutions 

 حضور 1122

 

 تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

 

 ترميم الوثائق والمخطوطات

 

 6991 دار الوثائق القومية دار الوثائق القومية

 

اقتصاديات تسويق وتمويل البحوث 
 العلمية

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة 

التدريس. جامعة 
 القاهرة

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة 

التدريس. جامعة 
 القاهرة

9001 

 مقرر تصميم

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة 

التدريس. جامعة 
 القاهرة

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة 

التدريس. جامعة 
 القاهرة

1112 
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معايير الجودة في العملية 

 التدريسية

 

 

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة 

التدريس. جامعة 
 القاهرة

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة 

التدريس. جامعة 
 القاهرة

1112 

 
 ة الفريق البحثيإدار 

 
 

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة 

التدريس. جامعة 
 القاهرة

مركز تنمية قدرات 
هيئة  أعضاء

التدريس. جامعة 
 القاهرة

1112 

 

 اإلدارة الجامعية

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة 

التدريس. جامعة 
 القاهرة

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة 

التدريس. جامعة 
 القاهرة

1112 

 االتصال الفعال مهارات

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة 

التدريس. جامعة 
 القاهرة

مركز تنمية قدرات 
هيئة  أعضاء

التدريس. جامعة 
 القاهرة

1112 

إعداد وكتابة المقاالت العلمية 
 للنشر في المجالت المحكمة دوليا  

 -جامعة القاهرة 
 اآلدابكلية 

 -جامعة القاهرة 
 اآلدابكلية 

1121 

إعداد وكتابة المقاالت العلمية 
 للنشر في المجالت المحكمة دوليا  

 -جامعة القاهرة 
 اآلدابكلية 

 -القاهرة جامعة 
 اآلدابكلية 

1121 

: دارية والقيادية واألنشطة المؤسسيةالمهام اإل:  عاشرا  

 أوال  : عضوية اللجان
إعـداد العلمية األولى لقسم المكتبـات والوثـائق والمعلومـات حـول "ندوة لعضو لجنة العالقات العامة ل -

قسـم  -مصـر بـين الحاضـر والمسـتقبل" جامعـة القـاهرة  فـيوالمعلومـات أخصائي المكتبات والوثائق 
 .(1771يوليو )المكتبات والوثائق 

المشكلة بقرار رئيس الهيئة  عضو اللجنة الفنية لتنظيم وتطوير دار الوثائق القومية بمصر -
 (1771-1772) 511رقم 

عضـــو لجنـــة العالقـــات العامـــة لنـــدوة " المكتبـــة الوطنيـــة فـــي مصـــر بـــين الواقـــع وتحـــديات المســـتقبل"   -
 . (1771نوفمبر )قسم المكتبات والوثائق والمعلومات  -جامعة القاهرة 

 (.اآلن -1775) المعلومات والمكتبات واألرشيف المصرية جمعيةعضو ال  -
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المعلومـات  " حول االستخدام اآللي في المكتبات ومراكـزعضو لجنة العالقات العامة للندوة العلمية  -
 المكتبـــــــات والوثـــــــائق والمعلومـــــــات قســـــــم  -المصـــــــرية بـــــــين الواقـــــــع والمســـــــتقبل " جامعـــــــة القـــــــاهرة 

 . (1772)أكتوبر
 ( .اآلن -1777)االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات عضو   -
 ( .اآلن -1777) جمعية الصداقة المصرية الكويتيةعضو   -

 

شــعار "  المكتبــات ومراكــز المعلومــات تحــت األول ألخصــائيرئــيس لجنــة العالقــات العامــة للمــؤتمر  -
 (.1777يونيو )المكتبة قيمة مصرية" كلية اآلداب باالشتراك مع دار الكتب 

 

"بعنـوان تكنولوجيــا رئـيس لجنــة الزيـارات للنــدوة العربيـة الثامنــة لالتحـاد العربــي للمكتبـات والمعلومــات  -
نــــوفمبر )المنعقــــد بجامعــــة الــــدول العربيــــة  -مــــات فــــي المكتبــــات ومراكــــز المعلومــــات العربيــــة"المعلو 

1777).  
 

النشـــر " العلمـــى الثـــاني لقســـم المكتبـــات والوثـــائق والمعلومـــات حـــول مـــؤتمرلمقـــرر لجنـــة اإلعـــالم ل  -
قســـــم المكتبــــات والوثـــــائق  .مصــــر " اإللكترونــــي وتــــيثيره علـــــي مجتمــــع المكتبــــات والمعلومـــــات فــــي

 . (1777أكتوبر )والمعلومات ومركز بحوث نظم وخدمات المعلومات 
 

مـارس ) " جامعـة القـاهرةوالعالقـات الثقافيـةوالبحـوث الدراسـات العليـا "عضو لجنة المعارض لمـؤتمر  -
2111.)  

 

عضو اللجنة العلمية إلعداد الجوانب العلمية لندوة " أدوات البحث في األرشيف " التـي نظمتهـا دار  -
  (.2111مايو )الوثائق القومية مع الفرع اإلقليمي للمجلس الدولي لألرشيف 

 

مقــرر لجنــة اإلعــالم والدعايــة لمــؤتمر خمســون عامــا  علــي تخصــق المكتبــات والوثــائق والمعلومــات  -
 (.2111أكتوبر )حديات الواقع وآفاق المستقبل " في مصر " ت

 

جامعـة القـاهرة تحـت  -المؤتمر العلمي السابع بكليـة اآلداب –مقرر لجنة العالقات العامة واإلعالم  -
عنــوان "قضــايا البحـــث العلمــي فـــي المكتبــات والوثـــائق والمعلومات..قضــايا الواقـــع وآفــاق المســـتقبل" 

(2111.) 
 

 اآلن( -2118. دار الوثائق القومية )اإلسكندريةعضو لجنة وثائق ملفات تعويضات  -
عضــو لجنــة مشــروع دبلــوم الدراســات العليــا "نظــم المعلومــات األرشــيفية"  فــي مركــز جامعــة القــاهرة  -

 (2117للتعليم المفتوح )

 -بكليـــة اآلداب مقـــرر لجنـــة اإلعـــالم للمـــؤتمر العلمـــي الثـــامن لقســـم المكتبـــات والوثـــائق والمعلومـــات -
جامعــة القــاهرة تحــت عنــوان "إشــكالية المصــطلم فــي مجــال المكتبــات والوثــائق والمعلومــات" )أبريــل 

2111.) 
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مقرر لجنة اإلعالم  للمؤتمر اإلقليمي لمديري المكتبات المركزيـة للجامعـات األعضـاء فـي جامعـات  -
 (.2111ديسمبر العالم اإلسالمي"نحو تحالف استراتيجي لبناء مجتمعات المعرفة" )

 -مقـــرر لجنـــة اإلعـــالم للمـــؤتمر العلمـــي التاســـع لقســـم المكتبـــات والوثـــائق والمعلومـــات بكليـــة اآلداب -
جامعة القاهرة تحت عنوان "حول تخصق المكتبـات والوثـائق والمعلومـات فـي عـالم متغيـر: الهويـة 

 (.2112والمنهجية والتكوين" )مايو 

الدوحـة  –العربـي للمكتبـات والمعلومـات الثالـث والعشـرون  المشاركة في فريق تنظـيم مـؤتمر االتحـاد -
 (2112)نوفمبر 

 -مقــرر لجنــة اإلعــالم للمـــؤتمر العلمــي العاشــر لقســم المكتبـــات والوثــائق والمعلومــات بكليـــة اآلداب -
جامعـــة القـــاهرة تحـــت عنـــوان "إتاحـــة المعرفـــة وحـــق الوصـــول إلـــى المعلومـــات فـــي المجتمـــع العربـــي 

 (2111القاهرة )مايو  –التطلعات" المعاصر: التحديات و 

-عضـــو اللجنـــة التنظيميـــة لمـــؤتمر االتحـــاد العربـــى للمكتبـــات و المعلومـــات الخـــامس و العشـــرون  -
( تحـــت عنـــوان " معـــايير جـــودة األداء فـــى المكتبـــات و مراكـــز المعلومـــات و 2111تـــونس) أكتـــوبر 

 األرشيفات".

المكتبــــات مــــى الــــدولى الحــــاد  عشــــر لقســــم مقــــرر لجنــــة االعــــالم و العالقــــات العامــــة للمــــؤتمر العل -
تحـــت عنـــوان " مســـتقبل خـــدمات المكتبـــات و  جامعـــة القـــاهرة -والوثـــائق والمعلومـــات بكليـــة اآلداب

 (2115") أبريل -التحديات و االصالحات -الوثائق و مؤسساتها فى ضوء التشريعات العربية
 

 ثانيًا : تنفيذ واإلشراف على البرامج والدورات التدريبية
 :القيام بالتدريب في مجال األرشيف والسكرتارية في الجهات التالية

 مصر - مركز إعداد القادة اإلداريين -لجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة ا -

 مصر - التدريب بوزارة الداخلية إدارة -

 مصر - المجموعة االستشارية العربية -

 مصر –دار الوثائق القومية  -

 قطر –مؤسسة الرائدة التعليمية  -

 مصر – التدريب إدارة اإلدارة.العامة للتنظيم و  اإلدارةجامعة القاهرة  -

 ثالثاً: أعمال االستشارات المهنية
 اآلن( -2111مدير وحدة الذاكرة اإللكترونية بكلية اآلداب جامعة القاهرة ) -

 المتحدث اإلعالمي لكلية اآلداب جامعة القاهرة. -
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: المساهمة فى خدمة المجتمع والقطاعات الثقافية المحلية  حادى عشر

       والدولية: 
 

 (1778-1777) اإلشراف علي وتنفيذ " أرشيف المجموعة االستشارية العربية " -

 (.2111تطوير وميكنة أرشيف كلية االداب جامعة القاهرة) -
إطــار موضــوعات  منســق مشــروع بنــاء قــدرات شــباب أعضــاء هيئــة التــدريس بجامعــة القــاهرة فــى -

 االن(-2111المشاركة و التسامم و التحول الديمقراطي بتمويل من مؤسسة فورد)

 

 

: الجوائز التقديرية والشهادات : ثانى عشر   

 
جامعة القاهرة من نادي أعضاء هيئة  –جائزة عضو هيئة التدريس المثالي بكلية اآلداب  (1

 . (2111/2112التدريس بجامعة القاهرة )العام الجامعي 

 ( .2111/2111 الجامعياهرة ) العام جامعة الق-اآلدابجائزة األم المثالية لكلية  (2
 
  

عشر : مجاالت أخرى: ثالث  

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................  

 

 

توقيع                                                       توقيع واعتماد            

 عضو هيئة التدريس                                          رئيس القسم

  

                                

 

 

    

     وفاء صادق أمين       
 

   

 

 

 

 


