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الوثائق والمكتبات.
أبناء٣متزوج ولھالحالة األجتماعیة:



تخصص -لیسانس األداب- ١:مؤھالت الدراسیة
في - الوثائق والمكتبات جامعة القاھره

م.١٩٨٥مایو
تخصص الوثائق-ماجستیر في األداب- ٢

جامعة القاھره في والمكتبات
بتقدیرممتاز.١٩٩٠ینایر

والمكتباتاألداب تخصص الوثائقدكتوراه في- ٣
جامعة- ١٩٩٥في یولیو

القاھره مع مرتبة الشرف األولى.
أستاذ مساعد في تخصص الوثائق - ٤

٢٠١٠/٦/٢٩في

-:األعارات والخبرات
سنوات إعاره في المملكة العربیة ٦عدد - ١

م.٢٠٠٤إلى عام١٩٩٧السعودیة من عام
مات العمل في مركز التنظیم وتكنولوجیا المعلو- ٢

م.١٩٩١م إلى عام١٩٨٤بجریدة األھرام من عام

رسالة ماجستیر - ١:األنتاج العلمي
دراسھ - بعنوان:سجالت: محمكة القسمة العسكریة



جامعة القاھره.-١٩٩٠ینایر- أرشیفیھ وثا ثئقیة
رسالة دكتوراه بعنوان :سجالت محكمة دمیاط - ٢

١٩٩٥یولیو-دراسھ أرشیفیھ وثائقیة - الشرعیة 
القاھره.جامعة-

- "الفرق بین تصنیف الوثائق وتصنیف الكتب" - ٣
مقال بمجلة المكتبات         والمعلومات عدد 

.١٩٩٧ینایر
"األرشیف األلكتروني"مقال بمجلة المكتبات - ٤

.٢٠٠١والمعلومات عدد أكتوبر
"سجالت إسقاطات القرى دراسة وثائقیة - ٥

مقال بمجلة المكتبات والمعلومات عدد- أرشیفیة" 
.٢٠٠٢إبریل 

"وثائق الجسور في القرن الثامن عشر - ٦
مقال بمجلة -دراسھ وثائقیة أرشیفیة"-المیالدي 

.٢٠٠٣المكتبات والمعلومات عدد إبریل 
"وثائق التفریق للغیبة دراسھ وثائقیة أرشیفیة - ٧

.٢٠٠٤مؤلف بتاریخ 
"األرشیف األعالمي لمكتبة اإلذاعة - ٨

والتیلفزیون " مقال بمجلة المكتبات والمعلومات 
.٢٠٠٥عدد أكتوبر



-" وثائق األختام الشخصیة دراسھ وثائقیة" - ٩
.٢٠٠٦مقال بمجلة المكتبات والمعلومات سبتمبر

مقل - "وثائق العتق دراسھ وثائقیة أرشیفیة" -١٠
.٢٠٠٨ینایر بمجلة المكتبات والمعلومات عدد

-"نماذج من وثائق الحیازة(وضع الید)" -١١
مقال بمجلة المكتبات والمعلومات عدد 

.٢٠٠٩یولیو
-"وثائق الرھن دراسھ وثائقیة أرشیفیة" -١٢

.٢٠٠٧مؤلف بتاریخ
"وثائق مراكب المیري بسجالت الدیوان -١٣

عدد یولیو ٣٠٠٠العالي" مقال بمجلة العربیة 
٢٠٠٩.

العصر المملوكي ،نسبة شریفة" "من وثائق -١٤
.٢٠١٠عدد یولیو٣٠٠٠مقال بمجلة العربیة  

من وثائق العصر الحدیث  ( وثائق -١٥
مجلة المكتبات –التوكیل ) دراسة وثائقیة 

-٢٠١٤عدد اكتوبر  –والملومات 
-على الصغاروثائق الوصایا والوالیة-١٦

ت النشر.تح–دراسة وثائقیة 
تكشیف األخبار اإلذاعیة:دراسة تحلیلیھ تقیمیھ -١٧



تحت النشر. –مع المقارنة بتكشیف الصحف 
الوثائق الفنیة التحاد االذاعة والتلیفزیون -١٨

دراسة أرشیفیة وثائقیة . 

أھم الوظائف:
العمل بإتحاد اإلذاعة والتلفزیون في وظیفیة -١

بار اإلذاعیة والعقود.مكشف لألخ
.١٩٨٧معید بأداب طنطا عام - ٢

مدرس مساعد بأداب القاھرة فرع بني سویف - ٣
١٩٩٠عام .

.١٩٩٥مدرس بنفس الكلیة عام- ٤
العمل بكلیة التربیة باألقسام األدبیة بنات - ٥

.٢٠٠٥إلى ١٩٩٨بالمملكة العربیة السعودیة عام 
ف أستاذ مشارك بكلیة األداب جامعة بني سوی- ٦

.٢٠١٠عام 
منذ رئیس قسم المكتبات والمعلومات - ٧

.٢٠١٦. ٢٠١٤٢٠١٥. ٢٠١٣عام




