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1football

2Tourism in Egypt

3A day to remember

4The Advantages and disadvantages of mobile phones

5The Importance of learning a foreign languages

إَٔاػّ ٔيغبالرّ يغ انؼُبٚخ ثأيٍ انًؼهٕيبد انَوٚخ: يٍ انٕصبئك ٔانًؼهٕيبدأ1

إَٔاع انًواكي ٔكٔهْب فٙ فليخ اإلكاهح: انزٕصٛك2

ػٕٛثّ ٔيياٚبِ ٔيغبالد انزطٕٚو: األهّٛف انزمهٛل3٘

يواؽم االَزمبل يٍ األهّٛف انزمهٛل٘ إنٗ األهّٛف اإلنكزؤَٙ يبًها ثبألهّٛف انًٛكؤفٛه4ًٙ

ػٕٛثٓب ٔيياٚبْب، ٔيواؽم رطجٛك كٍم يُٓب: انًوكيٚخ ٔاناليوكيٚخ5

انْؤغ األفاللٛخ ٔانًٕظٕػٛخ ٔانؼهًٛخ ٔانهغٕٚخ انزٙ ُٚجغٙ رٕافوْب فٙ انجؾش انؼه1ًٙ

 أٌٍ ثُبء ٔصٛبغخ انفوظٛبد ّٔؤغ صؾزٓب ٔغوق افزجبهْب2

فطٕاد انجؾش ثبٍزقلاو انًُٓظ انٕصفٙ ، ٔاٍبنٛت انًُٓظ انٕصفٙ يغ أيضهخ نًُبمط اٍزقليذ انًُٓظ انٕصف3ٙ

فطٕاد انًُٓظ انزغوٚجٙ ، ٔإَٔاع انزغبهة يغ ًَبمط يٍ انجؾٕس انؼهًٛخ انزٙ أرجؼذ انًُٓظ انزغوٚج4ٙ

APAغوق انزٕصٛك انؼهًٙ يغ انزوكٛي ػهٗ انمٕاػل انزٙ ٔظؼزٓب عًؼٛخ ػهى انُفٌ األيوٚكٛخ 5

اإلصالػ اإلكاه٘ ٔفهَفبرّ، ٔاالفزالف ثٍٛ انًلٚو انَٛبٍٙ ٔانًلٚو انزُفٛن1٘

إَٔاع انولبثخ فٙ اإلكاهح انؼبيخ ٔاالفزالف ثٍٛ انٓٛئخ انؼبيخ ٔانًصهؾخ انؼبيخ2

يفٕٓو انقصقصخ ٔأّكبنٓب ٔغوق انجٛغ3

انزؾٕالد األٍبٍٛخ نالْزًبو ثبنزًُٛخ ٔانًْبكم انزٙ رٕاعٓٓب فٙ انلٔل انُبيٛخ4

أهٍى انقوٚطخ انزُظًٛٛخ نهَهطخ انزُفٛنٚخ فٙ يصو يغ رٕظٛؼ انًوكيٚخ ٔااليوكيٚخ اإلكاهٚخ ٔااليوكيٚخ انغغوافٛخ ٔافزصبصبد هئٌٛ انغٕٓهٚخ ٔانٕىهاء5

انغِٛ انًصوٖ فٙ ػصو دمحم ػهٗ .1

انصُبػخ فٙ ػصو دمحم ػه2ٗ

انُٓعخ انضمبفٛخ ٔانزؼهًٛٛخ فٙ ػصو إًٍبػٛم 3

أؽًل ػواثٙ 4

االؽزالل انجوٚطبَٙ نًصو5

اٍزضًبه أٔلبد انفواؽ ثًب ٚؼٕك ثبنُفغ ػهُٛب ٔػهٗ أيزُب1

ب ٔؽلٚضًب2 ًً نهًكزجبد كٔهْب فٙ َٓعخ األيى للٚ

أيزُب انؼوثٛخ نلٚٓب يٍ يمٕيبد انؾٛبح يب ٚغؼهٓب رؾزم يكبَخ هائلح ثٍٛ األيى3

كٔه ٍٔبئم اإلػالو فٙ رضمٛف اإلََبٌ انؼوثٙ ٔثُبء ٔػّٛ ثًٕظٕػٛخ انًؼبنغخ ٔؽٛبكٚخ انزُبٔل4

صمبفخ اإلََبٌ انًؼبصو ْٙ ٍالؽّ فٙ ؽٛبح رُٓط ثبنؼهى ٔرولٗ ثبنزكُٕنٕعٛب5

4114

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

ون ي ـ   يوليو  (اإلرشيف اإللكبر
ى

م اإلساسي  والدور الثان 2020ـ التبر

حة الموضوعات المقبر

 علم اإلرشيف2112
ى

مقدمة ف

ية1111 ى اللغة اؤلنجلبر

ي علم األرشيف3113
ى

طرق البحث ف

اؤلدارة العامة

اللغة العربية6121

تاريــــخ مرص المعارص5115



م
كود 

المادة
اسم المـــــــــــادة

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

ون ي ـ   يوليو  (اإلرشيف اإللكبر
ى

م اإلساسي  والدور الثان 2020ـ التبر

حة الموضوعات المقبر
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يبْٛخ ػهى اإلؽصبء ٔأًْٛزّ، ٔيواؽم انؼًهٛخ اإلؽصبئٛخ، ٔأْى ٔظبئف ػهى اإلؽصبء يغ انزًٛٛي ثٍٛ اإلؽصبء انٕصفٙ ٔاألٍزلالن1ٙ

يصبكه انجٛبَبد ٔأٍهٕة عًغ انجٛبَبد ٍٔٔبئم عًغ انجٛبَبد2

انزؼوٚف ثبنًؼبُٚخ اإلؽصبئٛخ، ٔاػزجبهاد اٍزقلاو انؼُٛبد، ٔاألٍبنٛت انؼبيخ الفزٛبه انؼُٛخ اإلؽصبئٛخ، ّٔؤغ انؼُٛخ انجؾضٛخ3

اٍزؼوض يمبٌٚٛ انٍٕػ انؾَبثٙ ٔانٍٕٛػ ٔانًُٕال ؽَبثًٛب ٔثٛبًَٛب نكم يٍ انجٛبَبد انًجٕثخ ٔانغٛو يجٕثخيغ انزلػٛى ثأ4

ٔؽبالد االٍزؼبَخ ثًٓب فٙ انجؾٕس ٔكٛفٛخ رفَٛو يلنٕل يؼبيم األهرجبغ (ٍجٛويبٌ)ٔيؼبيب اهرجبغ انورت  (ثٛوٌٍٕ )يؼبيم االهرجبغ انقطٙ انجَٛػ 5

ؽفع انٕصبئك فٙ يصو ٔانْوق األكَٗ انملٚى1

رطٕه إَزبط انٕصبئك ٔؽفظٓب فٙ انؾعبهح اإلٍاليٛخ فٙ انؼصٕه انٍٕط2ٗ

انلٔنخ انمٕيٛخ انؾلٚضخ ٔرطٕه األهّٛف3

21 إنٗ يطهغ انموٌ 19هؽهخ األهّٛف انًصو٘ يٍ يطهغ انموٌ ال4

األهّٛف ٔانٕصبئك فٙ ػصو يغزًغ انًؼوفخ5

انًُٓظ انؼهًٙ فٙ عًغ انؾلٚش انُجٕ٘ 1

َْبح انكزبثخ فٙ انؾعبهح اإلٍاليٛخ ٔاًْٛزٓب ٔػٕايم إىكْبهْب2

(هؽهخ ثٍ عجٛو ًَٕمعب)كٔه كزت انوؽالد فٙ رٕصٛك انؾٛبح االعزًبػٛخ 3

(انْلح انؼظًٗ نهًموٚي٘  ًَٕمعب )يُٓظ انًؤهؿ ٔيُٓظ األكٚت فٙ رصٕٚو انؾٛبح اإلعزًبػٛخ ٔانَٛبٍٛخ 4

لعٛخ االَزؾبل فٙ انْؼو انغبْهٙ، أٍجبثٓب ٔيظبْوْب، ٔكٛفٛخ رٕصٛك انُص فٙ ظٕئٓب5

انؼاللبد ثٍٛ اإلكاهح ٔانؼًم انٕصبئمٙ ٔاالرصبل1

ػُبصو االرصبل2

إَاع االرصبل اإلكاه3٘

 يؼٕلبد االرصبل4

ركُٕنٕعٛب االرصبل5

انزصُٛف انًُطم1ٙ

أػًبه انٕصبئك اإلكاهٚخ انغبهٚخ2

ٔصبٚب انٓٛئخ اإلكاهٚخ ػهٗ ٔصبئمٓب3

إَٔاع ٔأّكبل انٍٕبئػ اإلكاهٚخ4

يواؽم رؾٕٚم انٕصبئك اإلكاهٚخ إنٗ ربهٚقٛخ5

أٍبٍٛبد لٕاػل انجٛبَبد1

 يزطهجبد رصًٛى ٔإَْبء لٕاػل انجٛبَبد2

األهّٛف اإلنكزو3َٙٔ

َظى إكاهح انٕصبئك4

يزطهجبد أيٍ انجٛبَبد5

12215
تصميم وإدارة قواعد البيانات 

األرشيفية

اللغة العربية9211

نظرية اإلتصال الوثائقر

 األرشيف11214
ى

ترتيب الوثائق ف

مدخل إىل اؤلحصاء7122

تاريــــخ األرشيف8124
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َْأح األهّفخ انولًٛخ ٔرطٕهْب1

يبْٛخ انًٛزبكارب2

أًْٛخ انًٛزبكارب ٔإَٔاػٓب3

انٕصف األهّٛفٙ ٔأْى يؼبٚٛو4ِ

انٕصبئك انولًٛخ ٔانًٛزبكارب5

يصبكه ٔأٔػٛخ انًؼهٕيبد ٔكٔهْب فٙ فليخ اإلكاهح1

انًصغواد انفٛهًٛخ ٔكٔهْب فٙ ؽم يْكهخ األهّٛف انزمهٛل٘ ، ٔإَاػٓب ، ٔغوٚمخ رطجٛمٓب2

كنٛم اإلعواءاد ٔيؼلالد األكاء ٔكٔهًْب فٙ فليخ اإلكاهح3

االهّٛف انزمهٛل٘ ٔيواؽم اَزمبنّ إنٗ األهّٛف اإلنكزو4َٙٔ

يفٕٓيٓب ٔإَٔاػٓب ٔكٔه إكاهح انَغالد ثٓب: اإلكاهح5

ربهٚـ انكْبفبد ٔأًْٛزٓب1

إَٔاع انكْبفبد2

يواؽم إػلاك كْبفبد انٕصبئك3

ًٍبد انكْبف انغٛل ًٍٔبد انًكْف انغٛل4

األكٔاد انفُٛخ ٔانًوعؼٛخ انالىيخ إلػلاك انكْبفبد5

رؼوٚف َظبو انًؼهٕيبد ٔيزطهجبرّ ٔيكَٕبرّ يٕظؾب كٔه يؾهم انُظى ػُل كهاٍخ َظبو يؼهٕيبد نزؾَُّٛ يغ انزطجٛك ػهٗ يؾكًخ أٔ ثُك1

أًْٛخ انزقطٛػ االٍزوارٛغٙ نُظى انًؼهٕيبد ، ٔيفٕٓو اٍزوارٛغٛخ َظى انًؼهٕيبد ٔانزؾلٚبد انزٙ رٕاع2ّٓ

ٍهجٛبد اإلكاهح انزمهٛلٚخ، ٔيًٛياد اإلكاهح اإلنكزؤَٛخ، ٔيزطهجبرٓب ٔأثوى يؼٕلبد رُفٛنْب ٔأْى يقبغو يْؤع اإلكاهح اإلنكزؤَٛخ3

أَْطخ ٔإعواءاد َظبو انًؼهٕيبد اإلكاه٘، ٔيٕاهك َظى انًؼهٕيبد اإلكاهٚخ ٔػُبصوْب، ٔكٔافغ اٍزقلايٓب ٔاإلٚغبثٛبد ٔانَهجٛبد4

كٔهح ؽٛبح رطٕٚو َظى انًؼهٕيبد اإلكاهٚخ ٔيواؽهٓب يغ انزطجٛك ػهٗ يؾكًخ أٔ ثُك أٔ يَزْف5ٗ

فليبد ّجكخ اإلَزوَذ1

ربهٚـ ّجكخ اإلَزوَذ2

أفاللٛبد ّجكخ اإلَزوَذ ٔلبٌَٕ ٔلف انموصُخ3

انًكزجبد انولًٛخ4

انزغبهح اإلنكزؤَٛخ5

انًؼبٚٛو االهّٛفٛخ انَجٛم نزمٍُٛ َْبغ انؾفع األهّٛف1ٙ

يؼبٚٛو انٕصف األهّٛفٙ ٔرمٍُٛ ٍٔبئم اإلٚغبك2

يجبكئ ٔيؼبٚٛو اإلربؽخ انَجٛم نغٕكح اإلربؽخ3

انًؤٍَبد انلٔنٛخ انًَئٕنخ ػٍ ٔظغ انًؼبٚٛو فٙ يغبل االهّٛف4

5

ي والميتاداتا
الوصف األرشيقى

14

13222

معايبر األرشيف18312

إدارة السجالت223

ي األرشيف15224
ى

تكشيف الوثائق ف

تحليل وتصميم النظم16225

نت17311 شبكة اؤلنبر
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كٔه ٍٔبئم اإلٚغبك كًٓيح ٔصم ثٍٛ انًبكح االهّٛفٛخ  ٔانجبؽش1

انًؼبهف انزٙ ٚغت رٕافوْب نألهّٛفٙ ٔانزٙ رًكُّ يٍ يًبهٍخ انؼًم ٍٔهٕكٛبد انًُٓخ انزٙ ًٚبهً يٍ فالنٓب يَئٕنٛبرّ ٔٔاعجبر2ّ

 أًْٛخ رؾلٚل انًصله أٔ انًُْأ األصهٙ ػُل ٔصف انٕؽلح األهّٛفٛخ3

 انًٕاصفبد انًؼٛبهٚخ انالىو رٕافوْب فٙ انًجبَٙ األهّٛفٛخ4

رصٕه نقطخ يمزوؽخ نزٕػٛخ انغًٕٓه انؼبو ثأًْٛخ االهّٛف انمٕي5ٙ

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

انمصبصبد انصؾفٛخ1

انجٛبَبد انْقصٛخ فٙ األهّٛف انصؾف2ٙ

األهّٛف انطج3ٙ

األهّٛف انًؼًبه4٘

األهّٛف انًَُٛبئ5ٙ

أٔهاق انجوك٘ كًصله أصٛم نلهاٍخ انزبهٚـ ٔانؾعبهح اإلٍاليٛخ1

يُبْظ انجؾش فٙ يصبكه انزبهٚـ اإلٍالي2ٙ

انُمُٕ األصوٚخ يصلها نهزبهٚـ اإلٍالي3ٙ

رطٕه انُمٕك اإلٍاليٛخ4

انًصبكه انؤائٛخ ٔكٔهْب فٙ كهاٍخ انزبهٚـ ٔانؾعبهح اإلٍاليٛخ5

انزُظٛى اإلكاه٘ ٔانزْوٚؼبد انًزؼهمخ ثبنٕصبئك فٙ انؼصو انؼجبٍٙ 1

انلفزوفبَخ انؼضًبَٛخ2

األهّٛف ٔلٕاَُّٛ فٙ انؼصو انفبغ3ًٙ

 و1846/ ْـ1262الئؾخ رورٛت انلفزو فبَخ انصبكهح ػبو 4

1953الئؾخ يؾفٕظبد انؾكٕيخ انصبكهح ػبو 5

انًواؽم انزُفٛنٚخ نألهّفخ اإلنكزؤَٛخ1

انزغٓٛياد انًطهٕثخ نًْؤػبد انولًُخ2

أَظًخ إكاهح انًؾزٕٖ انولًٙ ٔاألهّفخ3

Record والتسجيل Documentنزًٛٛي ثٍٛ انٕصٛمخ 4

انفوق ثٍٛ َظى إكاهح انٕصبئك اإلنكزؤَٛخ َٔظى إكاهح انًَغالد اإلنكزؤَٛخ5

22321
مصادر الحضارة اؤلسالمية 

ومراجعها

خدمات الوثائق واألرشيف313

األرشيفات النوعية والمتخصصة21315

19

يعات األرشيف23322 تشر
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نصوص متخصصه باللغه 
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التحويل الرقمي للمواد األرشيفية24323
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َْأرٓب، ٔرطٕهْب، ٔنٕائؾٓب، ٔأْى انًغًٕػبد األهّٛفٛخ: كاه انًؾفٕظبد انؼًٕيٛخ1

َْأرٓب، ٔرطٕهْب، ٔنٕائؾٓب، ٔأْى انًغًٕػبد األهّٛفٛخ: كاه انٕصبئك انمٕيٛخ 2
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