
 

 
 

 

  
 

 الفصل الدراسي الثالث
 

 

 
 المحاضرة

 
 المكان

 المحاضرة  المحاضرة الثانية المحاضرة األولى
 

 المكان

 المحاضرة الثالثة المحاضرة الثالثة المحاضرة الثانية
 إىل            من  

     8      03:9         

 من              إىل

0354      11314 
 إىلمن               

0354      11314 
 من         إلى

1        03.2 
 من         إلى

03.2        .312 

 كلية االداب
011 

 اللغة العربية 
 

 أ.د أشرف دعدور

 01. 
 ترتيب الوثائق فى االرشيف

 

 د. نهاد محمد كمال الدين

 
 كلية االداب

 01. 
حفظ وادارة المجموعات 

 االرشيفية 
  د . أنصاف عمر 

010 
 رية االتصال الوثائقى نظ

  د. أشرف محمد عبده محمد

012 
تصميم وادارة قواعد البيانات 

 االرشيفية 
  022قاعة  د. محمد عبد المولى

 
 .02قاعة 

 
 

 الفصل الدراسي اخلامس

 
 

 
 المحاضرة

 
 المكان

 المحاضرة  المحاضرة الثالثة المحاضرة الثانية المحاضرة األولى
 

 المكان

 المحاضرة الثالثة رة الثانيةالمحاض
 إىل      من  

     8       03:9         

 من              إىل

0354      11314 
 من         إلى

1        03.2 
 من              إىل 

0354      11314 
 من         إلى

1        03.2 

 كلية االداب
 225قاعة 

.11 
 شبكة االنترنت

 
 لهادىأ.د زين عبد ا
 

.10 
 معايير االرشيف 

 
  د. منال سيد

.1. 
خدمات الوثائق 
 واالرشيف 

 د. وفاء صادق أمين
 

 

 كلية االداب
 225قاعة 

.12 
االرشيفات النوعية 
 والمتخصصة 

 
أ.د. أحمد عبد الوهاب 

 المصرى 

.1. 
نصوص متخصص 
 باللغة االنجليزية 
د. أشرف محمد عبده 

 محمد

 51قاعه

 
 

 فى اآلداب          جدول برنامج ليسانس 

 ( كرتونىاألرشيف االل ) شعبة

  الدورية دوراللقاءات 

 6102سبتمبر 

 بكلية االداب داخل احلرم اجلامعى
 
 
 
 2152سبتمرب  دور -جدول اللقاءات الدورية

7/01  ,60/01  ,4/00 ,01/00 ,6/06 ,02/06 ,

01/06/6102 

 

 

01/9, 04/01 ,61/01 ,00/00 ,62/00 ,9/06 ,

60/06/6102 

 

 

01/9, 04/01 ,61/01 ,00/00 ,62/00 ,9/06 ,

60/06/6102 

 

 

7/01  ,60/01  ,4/00 ,01/00 ,6/06 ,02/06 ,

01/06/6102 

 

 



 
 لدراسي السادسالفصل ا

 
 

 

 
 المحاضرة

 
 المكان

 المحاضرة  المحاضرة الثانية المحاضرة األولى
 

 المكان

المحاضرة  المحاضرة األولى
 ثالثةالمحاضرة ال الثانية

 إىل      من  

     8       03:9         

 من              إىل

0354      11314 
 إىل      من   

     8       03:9         

 من              إىل

0354   11314    
 من         إلى

1        03.2 

 كلية االداب
 1معمل 

.00 
 تشريعات االرشيف 

 
 

 أ.د. إيمان أبو سليم

.02 
 الوثائق اإللكترونية 

 
 د. صفوة بدير

 

 كلية االداب
 .معمل 

.01 
مصادر الحضارة 

 اإلسالمية ومراجعها 
 

 د. حنان صالح

.0. 
قمى التحويل الر 

 للمواد االرشيفية
 

  أ.د. شريف شاهين
 

.0. 
المجموعات األرشيفية 

 المصرية
 د. ناهد السويفى

       225 
 

 

 

 

 

 سابعالفصل الدراسي ال
 

 

 

 
 المحاضرة

 
 المكان

 المحاضرة  المحاضرة الثالثة المحاضرة الثانية
 

 المكان

المحاضرة  المحاضرة األولى
 المحاضرة الثالثة الثانية

 من              إىل

0354   11314 
 من         إلى

1        03.2 
 إىل      من   

     8       03:9         

 من              إىل

0354   11314 
 من         إلى

1        03.2 

 كلية االداب
 01قاعة 

 .1. 
الحفظ الرقمى للمواد 

 ةاألرشيفي
 . حسن خليلد

.1. 
 أرشيف األنترنت

 
 أ.د زين عبد الهادى

 

 

 كلية االداب
 .معمل 

.12 
دارة مواقع  تصميم وا 
األرشيفات على 

 اإلنترنت 
 . رشا إبراهيم  د

  

.10 
 األرشيفات التاريخية

 
 إيمان أبو سليمأ.د. 

.11 
نصوص متخصصة 
 باللغة اإلنجليزية

 
 د. نهاد محمد كمال

 

 

 

 

 
 
 

01/9, 04/01 ,61/01 ,00/00 ,62/00 ,9/06 ,

60/06/6102 

 

 

7/01  ,60/01  ,4/00 ,01/00 ,6/06 ,02/06 ,

01/06/6102 

 

7/01  ,60/01  ,4/00 ,01/00 ,6/06 ,02/06 ,

01/06/6102 

 

 

01/9, 04/01 ,61/01 ,00/00 ,62/00 ,9/06 ,

60/06/6102 

.  

 

 



 الثامنصل الدراسي الف
 

 

 

 
 

 
 المحاضرة

 
 المكان

 المحاضرة  الثانيةالمحاضرة  المحاضرة األولى
 

 المكان

 المحاضرة الثالثة الثانيةالمحاضرة  المحاضرة األولى
 إىل      من  

     8       03:9         

 من              إىل

0354   11314 
 إىل      من   

     8       03:9         

 من              إىل

0354   11314 
 من         إلى

1        03.2 

 كلية االداب
 01قاعة 

.02 
ترميم وصيانة 

 المجموعات فى االرشيف
. انصاف عمر د

 مصطفى   
 

.0. 
خدمات الوثائق فى 
 الحكومة االلكترونية

 . انصاف عمر مصطفى   د
+ 

 د. رشا محمد ابراهيم

 

 كلية االداب
 3.قاعة 

.00 
البحث على الخط 

 المباشر
 

د. امانى محمد عبد 
 العزيز محمد

.0. 
 نظم المعلومات االدارية

 
. حنان صالح كامل د

 مصطفى

.01 
نصوص متخصصة 

 باللغة العربية
 

 د. محمد 
  عبد المولى 

        

 
 
 

7/01  ,60/01  ,4/00 ,01/00 ,6/06 ,02/06 ,

01/06/6102 

 

01/9, 04/01 ,61/01 ,00/00 ,62/00 ,9/06 ,

60/06/6102 

 


