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سیرة ذاتیة

خلفاالسم : خالد سید مرزوق

جھة المیالد : بني سویف م١٦/٢/١٩٦٧تاریخ المیالد : 

الدیانة : مسلم

تلیفون منزل : ٠١١٥٦٤٤٥٢٢١–٠١٠٦١٢٣٣٣٩٧تلیفون محمول : 
٠٢٠٨٢٢٢٤٠٩١٣

Email :khaledmarzouk7@yahoo.com

المؤھالت العلمیة:
فرع –جامعة القاھرة -تخصص وثائق –قسم المكتبات والوثائق–لیسانس اآلداب - ١

بتقدیر ممتاز.-م ١٩٨٩مایو -بني سویف 
جامعة القاھرة -تخصص وثائق –المكتبات والوثائقماجستیر في اآلداب من قسم - ٢

بتقدیر ممتاز.-م  ١٩٩٥سبتمبر -فرع بني سویف –
–جامعة القاھرة -تخصص وثائق –دكتوراه في اآلداب من قسم المكتبات والوثائق - ٣

بمرتبة الشرف األولى.-م  ٢٠٠٠مایو -فرع بني سویف 

التدرج الوظیفي :
بتاریخ ( تخصص إدارة األرشیف )المكتبات والوثائق ببني سویفبقسم كلف معیًدا - ١

م.٧/١١/١٩٨٩
م.١/١/١٩٩٦عین مدرًسا مساعًدا بقسم المكتبات والوثائق ببني سویف بتاریخ - ٢
م.٢٦/٧/٢٠٠٠بقسم المكتبات والوثائق ببني سویف بتاریخ عین مدرًسا - ٣
م.٢٠١٦م المعلومات حالًیا ) اغسطس أستاذ مساعد بقسم المكتبات والوثائق ( علو- ٤

:عنوان رسالة الماجستیر والدكتوراة
-١٨٥٢ھـ / ١٢٦٩الماجستیر: مضابط وسجالت محكمة بني سویف الشرعیة (-

جامعة بني سویف، –م : دراسة أرشیفیة دبلوماتیة، كلیة اآلداب ١٩٥٥ھـ /١٣٧٥
م.١٩٩٥

–الدكتوراه: وثائق الخطبة بمطرانیة بني سویف : دراسة وتحقیق، كلیة اآلداب -
م.٢٠٠٠جامعة بني سویف، 



٢

:التدریسیةالخبرات 
مقدمة في علوم –إدارة األرشیف –( علم الوثائق یقوم بتدریس مواد التخصص - ١

ني األرشیف اإللكترو–األرشیفات النوعیة والمتخصصة –إدارة الوثائق –الحاسب 
تصنیف وفھرسة وتكشیف الوثائق )–التحلیل الموضوعي –

لیبیا، باإلضافة إلى -جامعة مصراتة –القیام بتدریس المواد السابقة بكلیة اآلداب - ٢
–مدخل لعلم التصنیف –مواد تخصص المكتبات التالیة: مدخل لعلم الفھرسة 

التحلیل الموضوعي.–الفھرسة الوصفیة 
قسم المكتبات والوثائق لألعوام –اآلدابللتدریس بجامعة المنیا كلیة ھتم انتداب- ٣

/ ٢٠٠٣م ، ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢م ، ٢٠٠٢/ ٢٠٠١م ، ٢٠٠١/ ٢٠٠٠: الجامعیة 
.م٢٠٠٤

لألعوام ئق قسم المكتبات والوثا-اآلدابكلیة –للتدریس بجامعة أسیوط ھتم انتداب- ٤
م.٢٠٠٤/ ٢٠٠٣م ، ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢: الجامعیة 

: لألعوام الجامعیةكلیة اللغة العربیة–األزھر بأسیوط جامعة ھ للتدریس بانتدابتم - ٥
. م٢٠٠٤/ ٢٠٠٣، م ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢

قسم المكتبات والمعلومات  –كلیة اآلداب –تم انتدابھ للتدریس بجامعة المنوفیة - ٦
م.٢٠٠٥/ ٢٠٠٤م ، ٢٠٠٤/ ٢٠٠٣م ، ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢: لألعوام الجامعیة 

: لألعوام الجامعیة كلیة اللغة العربیة –للتدریس بجامعة األزھر بالمنوفیة تم انتدابھ- ٧
م.٢٠٠٥/ ٢٠٠٤م، ٢٠٠٤/ ٢٠٠٢٢٠٠٣

م ٢٠٠٧بدولة لیبیا منذ عام -كلیة اآلداب –تمت إعارتھ للتدریس بجامعة مصراتة - ٨
م.٢٠١٣، وحتى 

الخبرات التدریبیة :
–بالقاھرةالتابع للجھاز المركزي للتنظیم واإلدارةمدرًبا معتمًدا بمركز إعداد القادة - ١

برنامج الوثائق اإلداریة واألرشیف اإللكتروني.
ا ببرنامج تحسین التعلیم التابع لوحدة التخطیط والمتابعة بمدیریة التربیة عمل مدربً - ٢

م.٢٠٠٠/ ٣/ ٦إلى ١٩٩٩/ ١١/ ٣٠والتعلیم ببني سویف المنعقد في الفترة من 
عتمًدا بمركز تكنولوجیا المعلومات التابع لدیوان عام محافظة بني سویف.مدربا م- ٣
م.٢٠٠٥–القاھرة –عمل مدرًبا بجمعیة رجال األعمال بالدقي - ٤
جامعة بني سویف. –مدرًبا للحاسب اآللي بمركز خدمة المجتمع بكلیة اآلداب - ٥

:صل علیھاحالتيالدورات
المعلومات التابع لرئاسة مجلس الوزراء في دورة الحاسب اآللي من معھد تكنولوجیا - ١

م . ١٩٩٥/ ١٢/ ٦الي ١١/ ٤الفترة من 
م .١١/١١/١٩٩٩إلي١٠/ ٢٣المعلم الجامعي في الفترة من إعداددورة - ٢
م . ٢٦/٤/٢٠٠٠إليم ١/٤/٢٠٠٠ة للمعلم الجامعي من الفترة دورة التویفل المؤھل- ٣



٣

٥/ ١٨إلى ٢٠٠٦/ ٥/ ١٦دورة تنمیة مھارات العرض الفعال في الفترة من - ٤
٢٠٠٦

م.٤/٢٠٠٦/ ٢٧إلى ٢٠٠٦/ ٤/ ٢٦دورة تصمیم المقرر في الفترة من - ٥
م.٢٠٠٧/ ١/ ٢٠إلى ٢٠٠٧/ ١/ 1في الفترة من ICDLدورة - ٦
م.٢٠١٦–جامعة بني سویف –دورة نظم االمتحانات وتقویم الطالب- ٧
٢٠١٦–جامعة بني سویف –دورة تنظیم المؤتمرات العلمیة - ٨
٢٠١٦–جامعة بني سویف –دورة اإلدارة الجامعیة - ٩

جامعة بني سویف –دورة الجوانب المالیة والقانونیة في األعمال الجامعیة -١٠
م.٢٠١٦

م٢٠١٦–جامعة بني سویف –دورة إدارة الوقت واالجتماعات -١١
م.٢٠١٦–جامعة بني سویف –دورة النشر الدولي للبحوث الجامعیة -١٢

المؤتمرات :تنظیم 
المنعقد واألرشیفللوثائق والرابع والثاني والثالث األوللمؤتمر العلمي أمیًنا عاًما ل- ١

. م٢٠٠٤م، ٢٠٠٣، ٢٠٠١، ٢٠٠٠ني سویف أعوام بجامعة –اآلداببكلیة 
أمین اللجنة المالیة للمؤتمر العلمي األول للتعلیم عن بعد المنعقد بجامعة بني سویف - ٢

م.٢٠١٤مارس
أمین لجنتي المالیة والتنظیم للمؤتمر العلمي الثاني للتعلیم عن بعد المنعقد بجامعة - ٣

م.٢٠١٥بني سویف مارس 
- علوم المعلوماتقسم -أمین اللجنة المالیة للمؤتمر العلمي األول لعلوم المعلومات- ٤

م.٢٠١٥جامعة بني سویف إبریل 
جامعة -قسم علوم المعلومات -أمیًنا عاًما للمؤتمر العلمي الثاني لعلوم المعلومات - ٥

م.٢٠١٦إبریل بني سویف 
شارك في أعمال تنظیم المؤتمر الدولي األول لقیاسات المعلومات ومعامل التأثیر - ٦

األسكندریة –للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري العربي المنعقد باألكادیمیة العربیة 
م.٢٠١٦أغسطس –

بعنوان لكلیة اآلداب جامعة بني سویف لیة للمؤتمر الدولي األول أمیًنا للجنة الما- ٧
م.٢٠١٦العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة في مكافحة اإلرھاب 

والوثائق بالجامعات الحضور والمشاركة في المؤتمرات التي تنظمھا أقسام المكتبات - ٨
المصریة.

أنشطة داخل الكلیة :
م.٢٠٠٧وحتى ٢٠٠١رئیًسا للجنة الجوالة باتحاد الطالب بالكلیة خالل األعوام من - ١



٤

رئیًسا للجنتي المالیة واإلداریة بمكتب ضمان الجودة واالعتماد بالكلیة خالل الفترة - ٢
م.٢٠١١من ابریل وحتى نوفمبر 

ببني سویف خالل الفترة من سبتمبر وحتى اآلدابعلى اتحاد طالب كلیة مشرًفا- ٣
م.٢٠١١نوفمبر 

م.٢٠١١عام بكلیة اآلدابعضوا بلجنة اإلنشاءات والمعامل - ٤
إلى اآلن.١/٤/٢٠١٥مدیر وحدة الخدمات اإللكترونیة بكلیة اآلداب من - ٥

أنشطة اجتماعیة خارج الكلیة :
ة المجتمع المحلي بمدینة بني سویف الجدیدة خالل رئیًسا لمجلس إدارة جمعیة تنمی- ١

م.٢٠٠٣م إلى نوفمبر ٢٠٠٠الفترة من ینایر
م.٢٠٠٧/ ٢٠٠٦عضو مجلس أمناء مدینة بني سویف الجدیدة خالل عامي - ٢
رئیًسا لنادي تكنولوجیا المعلومات بمركز مدینة بني سویف النموذجي خالل الفترة من - ٣

م.٢٠٠٤م إلى ٢٠٠٣
جلس إدارة جمعیة تنمیة المجتمع المحلي بمدینة بني سویف الجدیدة منائب رئیس - ٤

اآلن.إلى٢٠١٤ینایر خالل الفترة من 

أبحاث منشورة :
مجلة م ، ١٩٥٥–١٨٥٦ھـ / ١٣٧٥-١٢٧٢بالمحاكم الشرعیة اإلیجادوسائل - ١

م.٢٠٠٥، س ٣الروزنامة، ع 
اآلداب كلیة تكشیف الوثائق اإلداریة : دراسة تطبیقیة على محاضر اجتماعات مجلس - ٢

، ٣، ع ٣٠٠٠، مجلة العربیة م٢٠٠٥/ ٢٠٠٤_ ٢٠٠١/ ٢٠٠٠: ببني سویف
م.٢٠٠٦س 

٢١٧٨٣/٢٠٠٥إیداع بمطبعة جامعة بني سویف ، برقم تم نشره كامال بمالحقھ 
بدار الكتب المصریة.

ببني سویف في العصر العثماني : دراسة ونشر لثالث الحرفطوائف من وثائق - ٣
م )٢٠١١/ ٨/ ٢٣( بحث مقبول النشر بمجلة الروزنامة بتاریخ وثائق.

٥وثائق بني سویف في العصر العثماني : قراءة في سجل من محكمة الباب العالي - ٤
مارس ٤–م ١٦٣٨أكتوبر ١٤ھـ / ١٠٥١ذو الحجة ٢-ھـ  ١٠٤٨جمادي اآلخر 

م، ٢٠١٢،م ، دار الوثائق القومیة، سلسلة دراسات وثائقیة، العدد الخامس١٦٤٢
م.٢٠١٢ینایر 

البروتوكول االفتتاحي في الخطابات المتبادلة بین رجال الكنیسة ورعایا الكنیسة: - ٥
مجلة علوم المعلومات ، كلیة اآلداب جامعة بني سویف، دراسة تحلیلیة وثائقیة.

٢٠١٥.
المصریة بالھیئة العامة لالستعالمات: مصدًرا للمعرفة ، ملف صحیفة ملفات الصحف - ٦

.٢٠١٦جامعة بني سویف، ینایر -األھرام نموذًجا. مجلة كلیة اآلداب

كتب جامعیة :



٥

م.٢٠٠٣، كلیة اآلداب–، جامعة المنیاالجاریةالوثائق - ١
م.٢٠٠٥كلیة اآلداب، –جامعة المنیا تصنیف وفھرسة وتكشیف الوثائق، - ٢
م.٢٠١٣، بني سویف : دار الكتاب الجامعي، اآلليالحاسبمھارات األساسیة فيال- ٣
م.٢٠١٣دار الكتاب الجامعي، إدارة األرشیف، بني سویف،- ٤
م.٢٠١٤، بني سویف : دار الكتاب الجامعي، علم الوثائق- ٥

رسائل أشرف علیھا :
عبد الرحمن محمد /إعداد وتأھیل إختصاصى الوثائق واألرشیف : دراسة تقویمیة - ١

كلیة اللغة -ماجستیر، خالد سید مرزوق/ دالسید السید النشار، أ. د / سمك؛ إشراف 
م.٢٠٠٣،جامعة األزھر فرع أسیوط -العربیة

سجالت حدود أطیان الجفالك الخاصة بمحمد على وأفراد عائلتھ : دراسة وثائقیة - ٢
د/السید السید النشار، أ. د إعداد خلف عبد الحمید أحمد سلیمان ؛ إشراف /أرشیفیة

م.٢٠٠٦،جامعة األزھر فرع أسیوط -كلیة اللغة العربیة-ماجستیر،خالد سید مرزوق 
/إدارة الوثائق الجاریة بجامعة جنوب الوادى : دراسة للواقع والتخطیط للمستقبل- ٣

، خالد سید مرزوق/ دالسید السید النشار، أ. د / أسامة فتحى على حسانین ؛ إشراف 
م.٢٠٠٨، جامعة األزھر فرع أسیوط -كلیة اللغة العربیة، اجستیرم

م : دراسة أرشیفیة 1911-1844 /ھـ١٣٢٩-١٢٦٠سجالت محافظة السویس من - ٤
خالد / دالسید السید النشار، أ. د / عمرو محمد محفوظ طناحى ؛ إشراف /دبلوماتیة 

م.٢٠٠٨جامعة األزھر فرع أسیوط  -العربیةكلیة اللغة -ماجستیر،سید مرزوق


