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انًنيج انؼهًً فً جًغ انحسٌث اننجٌي 1

نشبح انكزبثخ فً انحضبرح اإلساليٍخ ًاىًٍزيب ًػٌايم إززىبرىب2

(رحهخ ثن ججٍر نًٌشجب)زًر كزت انرحالد فً رٌثٍك انحٍبح االجزًبػٍخ 3

(انشسح انؼظًى نهًمرٌسي  نًٌشجب )ينيج انًؤرخ ًينيج األزٌت فً رصٌٌر انحٍبح اإلجزًبػٍخ ًانسٍبسٍخ 4

لضٍخ االنزحبل فً انشؼر انجبىهً، أسجبثيب ًيظبىرىب، ًكٍفٍخ رٌثٍك اننص فً ضٌئيب5

أًراق انجرزي كًصسر أصٍم نسراسخ انزبرٌد ًانحضبرح اإلساليٍخ1

ينبىج انجحث فً يصبزر انزبرٌد اإلسالي2ً

اننمٌش األثرٌخ يصسرا نهزبرٌد اإلسالي3ً

رطٌر اننمٌز اإلساليٍخ4

خ ًزًرىب فً زراسخ انزبرٌد ًانحضبرح اإلساليٍخ5 انًصبزر انرًاٍئ

أنٌاػو ًيجبالرو يغ انؼنبٌخ ثأين انًؼهٌيبد انسرٌخ: ين انٌثبئك ًانًؼهٌيبدأ1

أنٌاع انًراكس ًزًرىب فً ذسيخ اإلزارح: انزٌثٍك2

ػٌٍثو ًيساٌبه ًيجبالد انزطٌٌر: األرشٍف انزمهٍسي3

يراحم االنزمبل ين األرشٍف انزمهٍسي إنى األرشٍف اإلنكزرًنً يبًرا ثبألرشٍف انًٍكرًفٍه4ًً
ػٌٍثيب ًيساٌبىب، ًيراحم رطجٍك كٍم ينيب: انًركسٌخ ًاناليركسٌخ5

انؼاللبد ثٍن اإلزارح ًانؼًم انٌثبئمً ًاالرصبل1

ػنبصر االرصبل2

انٌاع االرصبل اإلزاري3

 يؼٌلبد االرصبل4
ركنٌنٌجٍب االرصبل5

انًؼبٌٍر االرشٍفٍخ انسجٍم نزمنٍن نشبط انحفظ األرشٍف1ً

يؼبٌٍر انٌصف األرشٍفً ًرمنٍن ًسبئم اإلٌجبز2

يجبزئ ًيؼبٌٍر اإلربحخ انسجٍم نجٌزح اإلربحخ3

انًؤسسبد انسًنٍخ انًسئٌنخ ػن ًضغ انًؼبٌٍر فً يجبل االرشٍف4
5

زًر ًسبئم اإلٌجبز كيًسح ًصم ثٍن انًبزح االرشٍفٍخ  ًانجبحث1

انًؼبرف انزً ٌجت رٌافرىب نألرشٍفً ًانزً رًكنو ين يًبرسخ انؼًم ًسهٌكٍبد انًينخ انزً ًٌبرش ين ذالنيب يسئٌنٍبرو ًًاججبرو2

 أىًٍخ رحسٌس انًصسر أً انًنشأ األصهً ػنس ًصف انٌحسح األرشٍفٍخ3

 انًٌاصفبد انًؼٍبرٌخ انالزو رٌافرىب فً انًجبنً األرشٍفٍخ4
رصٌر نرطخ يمزرحخ نزٌػٍخ انجًيٌر انؼبو ثأىًٍخ االرشٍف انمٌي5ً

نامج  - كلية اآلداب )بيان موضوعات أبحاث مقررات التعليم المفتوح لبر
ى

ون م البينى ـ دور  مايو  (اإلرشيف اإللكبر 2020ـ التبر

حة الموضوعات المقبر

اللغة العربية1211

مصادر الحضارة اؤلسالمية ومراجعها2321

 علم اإلرشيف3112
ى

مقدمة ف

نظرية اإلتصال الوثائقر4212

معايبر األرشيف5312

خدمات الوثائق واألرشيف6313
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نامج  - كلية اآلداب )بيان موضوعات أبحاث مقررات التعليم المفتوح لبر
ى

ون م البينى ـ دور  مايو  (اإلرشيف اإللكبر 2020ـ التبر

حة الموضوعات المقبر

اللغة العربية1211

انٌثٍمخ األرشٍفٍخ ين اإلنزبج إنى انرلًنخ1

(نظرح يسزمجهٍخ ) األرشٍف انٌطنً كًسزٌزع نحفظ انٌثبئك األرشٍفٍخ انرلًٍخ 2

(زار انٌثبئك انمٌيٍخ نًٌشجب) رلًنخ انًٌاز األرشٍفٍخ فً األرشٍف انٌطنً 3

 انٌثبئك األرشٍفٍخ ثٍن انزمهٍسٌخ ًاإلنكزرًنٍخ4
 (انرصبئص ًانًًٍساد ًانؼٌٍة ) انٌثبئك األرشٍفٍخ انرلًٍخ 5

انزصنٍف انًنطم1ً

أػًبر انٌثبئك اإلزارٌخ انجبرٌخ2

ًصبٌب انيٍئخ اإلزارٌخ ػهى ًثبئميب3

أنٌاع ًأشكبل انٌسبئظ اإلزارٌخ4
يراحم رحٌٌم انٌثبئك اإلزارٌخ إنى ربرٌرٍخ5

1Records and Archives: concept and importance

2 .Archives and the history

3 .Archival resources

4.Historians and Archivists
5The Development of Archival science as scholarly discipline

انرطٌاد ًانًزطهجبد: ثنبء يٌالغ األرشٍف ػهى اإلنزرنذ1

يؼبٌٍر رمٍٍى يٌالغ االرشٍفبد ػهى اإلنزرنذ2

انزحٌل ين األرشٍف انزمهٍسي إنى االرشٍف اإلنكزرًن3ً

إزارح يٌالغ األرشٍفبد4
انٌثبئك ًثٍئخ انٌٌت5

الحفظ الرقمي للمواد األرشيفية 7413

 األرشيف8214
ى

ترتيب الوثائق ف

يه9314 ى نصوص متخصصه باللغه اؤلنجلبر

نت 10415 تصميم وإدارة مواقع األرشيفات عىل اؤلنبر


