
السیرة الذاتیة :
األسم : مصطفى بركات محسن على 

الوظیفة مدرس بكلیة اآلداب جامعة بنى سويف قسم الوثائق والمكتبات
م بتقدير جید جداً ١٩٨٢لیسانس اآلثار اإلسالمیة ، كلیة اآلثار ، جامعة القاھرة 

اً م ، بتقدير جید جد١٩٨٤دبلوم معھد الدراسات اإلسالمیة العلیا بالقاھرة ، 
م١٩٨٨ماجستیر اآلثار االسالمیة ، كلیة اآلثار جامعة القاھرة ، بتقدير ممتاز 

تحت عنوان " دراسة للخط واأللقاب والوظائف من خالل النصوص التأسیسیة بعمائر القاھرة العثمانیة "
١٩٩١دكتوراه اآلثار اإلسالمیة ، كلیة اآلثار ، جامعة القاھرة ، بمرتبة الشرف األولى 

عنوان " النقوش الكتابیة لعمائر القاھرة فى القرن التاسع عشر "تحت 
التدرج الوظیفى :

م١٩٩٠حتى ١٩٨٥أمین مكتبة كلیة اآلثار ، جامعة القاھرة من 
١٩٩١مدرس مساعد بكلیة اآلداب ، جامعة بنى سويف ، قسم الوثائق والمكتبات ، حتى عام 

م١٩٩٢رة فرع الخرطوم = ندب لفصل دراسى بكلیة اآلداب جامعة القاھ
م٢٠٠٣م حتى ١٩٩٥=إعارة لجامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمیة بالرياض من 

المؤلفات

مخطوطاً .١٥٠ص ، ويحوى ٢٦٨م ، ١٩٩٩ھـ /١٤١٩الفھرس الوصفى لمخطوطات علم الفرائض -
t.com/product.php?id_product=144-2-tp://wht

مخطوطاً ١٤٤ص ، ويحوى ٣٦٠م ، ١٩٩٩ھـ /١٤٢٠الفھرس الوصفى للمخطوطات العلمیة -٢
أوالً : الطب والصیدلة والبیطرة

ثانیاً : الحساب والھندسة والجبر
t.com/product.php?id_product=132-2-tp://wht

٢٩٨ص ، ويحوى ٨١٣م ، ٢٠٠٢ھـ / ١٤٢٣الفھرس الوصفى لمخطوطات الفقه اإلسالمى وأصوله -٣
مخطوطاً .

-wa-islami-al-fiqh-al-makhtutat-li-wasfi-al-http://www.worldcat.org/title/fihris
usulih/oclc/052739416

مخطوطاً .٥٩٢لیبلغ عدد المخطوطات التى قمت بفھرستھا فى الكتب الثالث 
فة العثمانیة ( فى ضوء تطور األلقاب والوظائف العثمانیة منذ الفتح العثمانى لمصر حتى إلغاء الخال-٤

م٢٠٠٠اآلثار والوثائق والمخطوطات ) مكتبة غريب للطبع والنشر 
 •mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=010281.pdf-http://al

، أصوله ، أنواعه ، خطاطوه ، قضاياه ، مجلة المخطوطات والنوادر ،المجلد الخامس ، = الخط العربى
)١١٧ص - ٤م ، ( ص ٢٠٠٠سبتمبر –ھـ / أبريل ١٤٢٢العدد األول ، الرياض ، جماد اآلخرة 

3.aspx-.ksu.edu.sa/25299/Pages/MYLibraryhttp://faculty
= التأريخ بحساب الجمل فى ضوء النقوش الكتابیة بعمائر القاھرة اإلسالمیة ، مجلة كلیة اآلداب ، جامعة 

ص ).٢٠٢- ١٦٣م ( ص ٢٠٠٤القاھرة فرع بنى سويف ، العدد السادس ، أبريل 
http://www.bsu.edu.eg/ArtsLinks.aspx?LID=311

شارك البحث ضمن فريق عمل برئاسة األستاذ الدكتور عبد الرحمن األنصارى األستاذ بجامعة الملك 
سعود فى إعداد موسوعة

إعداد وكتابة المادة = " المواصالت واالتصاالت فى المملكة العربیة السعودية خالل مائة عام ،حیث كلف ب
العلمیة لموضوع النقل البحرى.

Job:163832-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF&q=


