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   :ستخلصامل
الدراسة أرشيف كلية اآلداب بجامعة القاهرة، من حيث التعريف به، وبتارخيه، وامللفات املحفوظة به، وتطويره ممثالً  تتناول هذه  

يف وحدة الذاكرة اإللكرتونية، باإلضافة إىل تقديم نبذة تارخيية عن كلية اآلداب؛ هبدف املسامهة يف توثيق تارخيها؛ حيث إن األرشيف  

قوم هبا الكلية، وكذلك توجيه أنظار املسؤولني إىل أمهية إتاحة االطالع عىل وثائق أرشيفات الكليات،  يعكس األنشطة التي كانت ت

كمراكز بحثية ختدم الباحثني يف خمتلف التخصصات؛ ومن ثم فتح املجال إىل دراسات مثيلة ألرشيفات الكليات األخرى وإتاحة ملفاهتا 

ة عىل منهج البحث الوثائقي، كام استعانت باألدوات املتاحة يف األرشيف للتعرف للدراسة والبحث؛ ولتحقيق ذلك اعتمدت الدراس

عىل حمتوياته، باإلضافة إىل االتصاالت الشخصية مع العاملني به، وأهم ما توصلت إليه الدراسة هو التعريف بملفات املوضوعات التي 

جتعلها واحدة من مصادر املعلومات املهمة التي يمكن للباحثني يف بأرشيف كلية اآلداب، وما تتميز به من قيمة تارخيية كبرية    ُحفظت

االرتقاء  عليها من مصادر أخرى. ويف سبيل  العثور  هلم  يتسنى  قد ال  بمعلومات  أبحاثهم  وتثري  منها،  يفيدوا  أن  املجاالت  خمتلف 

العلمية املختلفة   التدريس يف األقسام  الدراسة أعضاء هيئة  بالكلية إىل تفعيل دور األرشيف يف العملية  بأرشيف كلية اآلداب تويص 

 التعليمية، كام تويص إدارة الكلية بتعريف الطالب باألرشيف يف اليوم الذي تنظمه الستقبال الطالب اجلدد امللتحقني هبا. 

(؛ كلية  1ديمية )(؛ األرشيفات األكا 1(؛ وحدة الذاكرة اإللكرتونية )1أرشيف كلية اآلداب بجامعة القاهرة )  الكلامت املفتاحية:

 (.1اآلداب بجامعة القاهرة )

 

    بعنوان: ملفات احلفائر بأرشيف كلية اآلداب بجامعة القاهرة: دراسة أرشيفية تارخيية؛ إرشاف  بحث مقدم ضمن متطلبات احلصول عىل درجة الدكتوراه لرسالة

 ومات. أ.د. جيهان أمحد عمران؛ ومشاركة أ.م.د. غادة سيد طوسون. مسجلة يف جامعة القاهرة، كلية اآلداب، قسم املكتبات والوثائق وتقنية املعل 
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 / تاريخ كلية اآلداب: 1
إن الوثائق املحفوظة بأرشيف كلية اآلداب ما هي إال نتاج قيام الكلية بإداراهتا املختلفة بأنشطتها التعليمية والبحثية واإلدارية؛  

 لتي أنتجت تلك الوثائق املحفوظة باألرشيف. لذلك ال يمكن احلديث عن أرشيف الكلية دون تقديم تعريف بتاريخ الكلية ا

حني تأسست اجلامعة املرصية )األهلية(، وكانت الدراسات األدبية أهم شعبة فيها،    1908يرجع العهد بكلية اآلداب إىل سنة  

 (. 84، ص. 1958وقد بدأت هذه اجلامعة بمحارضات يف الثقافة العامة، يلقيها أساتذة مرصيون وأجانب، )جامعة القاهرة، 

وكانت الدراسة يف بداية عهدها غري منتظمة وحمدودة حيث كانت عبارة عن سلسلة حمارضات يف علوم خمتلفة ال رابط بينها،  

وظلت اجلامعة عىل طريقتها يف إلقاء دروس عىل الطالب سواء أكانوا منتسبني أو متطوعني ملدة عامني بعد افتتاحها، ثم رأت اللجنة  

الطالب عىل سامع هذه املحارضات قد زاد وبخاصة حمارضات العلوم األدبية فرأت أن تنشئ قساًم يكون نواة فيام بعد  الفنية أن إقبال  

 (. 27، ص. 2007؛ اجلميعي، 94، ص. 1985لكلية اآلداب، وأ طلق عىل هذا القسم )قسم اآلداب(. )إبراهيم، 

 ثالثة أقسام هي: مقساًم إىل 1912-1911وكان نظام التعليم باجلامعة بني عامي 

 قسم اآلداب.  -

 فرع العلوم االقتصادية والسياسية واالجتامعية. -

 (. 31، ص. 1983الفرع النسائي. )جامعة القاهرة،  -

وقامت اللجنة الفنية بدراسة ووضع مرشوع قسم اآلداب، وانتهت بعد مناقشاهتا إىل حتديد الدروس التي سوف تدرس فيها  

 (.  96-95، ص ص. 1985س فيها، ولغة التدريس، )إبراهيم، واملدرسني الذين يقومون بالتدري

ووضعت الئحة خاصة بقسم اآلداب ُحدد فيها الغرض من إنشاء هذا القسم، وهو حفظ العلوم األدبية والتارخيية والفلسفية 

الطلبة لنيل شهادة العاملية )الدكتوراه(،  وترقيتها يف األمة بتنظيم دروس يف اآلداب، والتاريخ، وعلم أصول اللغات، والفلسفة، وترشيح  

 (. 98، ص. 1985)إبراهيم، 

كام وضعت يف هذه الالئحة رشوط االمتحانات ورسوم االنتساب، وتضمنت أيًضا تشكيل جملس قسم اآلداب ويكون العميد  

م. وعىل الرغم من هذه هو رئيسه، وحددت اختصاصات العميد وجملس القسم وحقوق األساتذة الذين يقومون بالتدريس وواجباهت

ة مل  املحاولة التنظيمية من جانب اللجنة الفنية وجملس اإلدارة هلذا القسم، وحماولة جعله كسائر الكليات اجلامعية يف أوربا إال أن اجلامع

 (.  99، ص. 1985تصل إىل هذا اهلدف إال بعد ميض عدة سنوات ومل يتحول إىل كلية إال باالسم يف سنوات إنشائه األوىل، )إبراهيم، 

باسم   فأنشئ هبا مجعية عمومية  إدارة اجلامعة،  الداخلية عن جملس  إدارهتا ونظمها  الكلية تستقل يف  اجلمعية "ثم أخذت هذه 

(. وقرارات  102، ص.  1985وكانت رئاستها لعميد الكلية أو وكيله. )إبراهيم،    "العمومية ألساتذة كلية اآلداب باجلامعة املرصية

القطر  هذه اجلمعية   العلمية األخرى يف داخل  الكلية واملعاهد  إنشاء صالت بني  هلا  املعارف، كام كان  بعد تصديق وزير  نافذة  تكون 

 (.103، ص.  1985وخارجه، )إبراهيم، 

،  1985فاختذت الكلية شكالً رسميًا متاًما، )إبراهيم،  1925وظل هذا النظام معموالً به حتى حتولت اجلامعة إىل أمريية يف سنة 

(، إذ كان عزم احلكومة عىل إنشاء جامعة أمريية يكون بالرضورة ضمن أقسامها كلية لآلداب باجلامعة األهلية، ويكون هلا 103ص.  

باجلامعة  نواة لكلية اآلداب  لتكون  املعارف  شهادات معرتف هبا، مما دفع أعضاء جملس اجلامعة إىل تسليم اجلامعة األهلية إىل وزارة 

 (. 39، ص. 1983ة القاهرة، األمريية، )جامع
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واملقدم من وزير املعارف العمومية عديل يكن    "جامعة أمريية"وورد يف املذكرة املرفوعة إىل جملس الوزراء بشأن مرشوع إنشاء  

دراسية أن جزًء كبرًيا من دراسة القسمني األديب والعلمي بمدرسة املعلمني السلطانية يف الوقت احلارض، يتناول مواد    20/2/1917يف  

املعلمني   ملدرسة  األولية  الفرق  طلبة  يصري  النظام،  هذا  فبمتقىض  والعلوم،  اآلداب  قسمي  يف  تدريسها  املزمع  بالعلوم  شبيهة  عامة، 

التي تبنى عليها فصول كليتي اآلداب والعلوم املزمع إنشاؤها، وقد وافق جملس الوزراء عىل هذا املرشوع بجلسته   النواة  السلطانية، 

(. كام ورد يف حمرض تسليم اجلامعة املرصية لوزارة املعارف أن تكون كلية اآلداب  323، ص.  2008، )بدير،  27/2/1917يف  املنعقدة  

 (. 226، ص. 2007يف اجلامعة املرصية نواة لكلية اآلداب يف اجلامعة التي ستنشئها وزارة املعارف )اجلامعة األمريية(. )عيسوي، 

زارة املعارف العمومية )وزارة الرتبية والتعليم( وجملس إدارة اجلامعة املرصية القديمة عىل أن تم االتفاق بني و  1923ويف سنة  

الصادر يف   بالقانون  املرسوم  إدارهتا وتنظيم كلياهتا، وقىض  بإنشاء    11/3/1925تتوىل احلكومة شئوهنا، وعىل أن تكون مستقلة يف 

كليات أربع هي: كلية اآلداب، وكلية العلوم، وكلية الطب، وكلية احلقوق، وقد    مكونة من  "اجلامعة املرصية"اجلامعة احلكومية باسم  

مدرسة اآلثار التي كانت تابعة   1925، ثم ضمت إليها يف أكتوبر  26/8/1927الصادر يف    42حل حمل هذا املرسوم بالقانون رقم  

 (. 84، ص. 1958ة، ؛ جامعة القاهر6، ص. 1955وقتئذ ملدرسة املعلمني العليا، )جامعة القاهرة، 

الدراسة بالكلية يف بال  1925أكتوبر    وبدأت  انتقلت إىل املبنى املخصص هلا يف حرم اجلامعة  عباسيةبقرص الزعفران  ثم  أمام  ، 

وعندما ضاقت مبانيها بطالهبا    ،، واستقر قسم اجلغرافيا بمبنى خاص بشارع الرماحة باجليزة1929 حديقة األورمان باجليزة يف أكتوبر

، أو 1983لقسمي اللغة اإلنجليزية والتاريخ، ثم أضيف إليها ملحق آخر كبري افتتح عام    ا ملحقً   1937هلا يف حرم اجلامعة عام  شيد  

به،    1985 مبنى خاص  اجلامعي إىل  احلرم  يقع خارج  الذي  اجلغرافيا  نقل قسم  اجلديد  امللحق  مبنى  إنشاء  من  اهلدف  جامعة  )وكان 

 (. 34، ص. 2007؛ املناوي، 57، ص. 1998؛ كلية اآلداب، 65-62ص.  ، ص1989  حامد،؛ 84، ص. 1958القاهرة، 

وظل املبنى اخلاص بقسم اجلغرافيا يف شارع الرماحة مقًرا لقسم اجلغرافيا حتى تم نقله ملبنى امللحق اجلديد داخل احلرم اجلامعي، 

ع للكلية، حيث بدأت فكرة البحوث املتخصصة التابعة لكلية ثم أصبح هذا املبنى خمصًصا للمراكز ذات الطابع اخلاص وهو املبنى الراب

اآلداب تتبلور يف الثامنينيات، حيث أصبح املبنى الذي أضيف إىل الكلية يف بداية الثالثينيات مقًرا ملراكز البحوث ذات الطابع اخلاص 

 (. 62-60، ص ص. 1998داب، يف التسعينيات، ويعرف املبنى اآلن باسم جممع املراكز ذات الطابع اخلاص، )كلية اآل

وبدأت الكلية بخمسة أقسام هي: قسم اللغة العربية واللغات الرشقية، وقسم اللغات األوربية، وقسم التاريخ، وقسم اجلغرافيا،  

ملختلفة  ، وكانت املعاهد متنح الدبلومات والدكتوراه يف التخصصات اكمعهد اآلثار وغريه  وقسم الفلسفة، باإلضافة إىل املعاهد األخرى

بمقتىض قانون  ، 1955معهد اآلثار حيث حتول إىل قسم اآلثار عام    منها املتصلة هبا، وقد حدث تغيري يف أقسام الكلية وكذلك املعاهد،  

ثم انفصل بشأن تنظيم اجلامعات والذي نص عىل ضم املعاهد املستقلة إىل الكليات وأصبحت أقساًما تابعة هلا،  1954لسنة  508رقم 

 (. 7-6، ص ص. 1986؛ عيل، 66. ، ص1989)حامد، 1970ب ليكون كلية اآلثار عام  عن اآلدا

لقيت    1929وكانت درجة الليسانس التي منحتها بعض أقسام كلية اآلداب )كقسم اجلغرافيا( ألول دفعة من خرجيها يف عام  

د أن كان خرجيو املدارس العليا السابقة يف مرص ال  االعرتاف هبا يف جامعات أوربا معادلة للدرجة اجلامعية األوىل يف تلك اجلامعات، بع

 (. 18، ص. 1985يلقون مثل هذا االعرتاف، )حزين،  
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 / تاريخ أرشيف كلية اآلداب: 2
عام   1يف حمرض تسليم اجلامعة املرصية إىل وزارة املعارف  "حمفوظات كلية اآلداب"وردت إشارة إىل أرشيف كلية اآلداب باسم  

املا 1925 الثانية يف  إتب من هذا االتفاق نسختان حتفظ  كُ "دة الرابعة منه:  ، حيث ذكر يف  العمومية وحتفظ  حدامها يف وزارة املعارف 

قبل أن يتم بناء   "حمفوظات كلية اآلداب"، وكانت وثائق وسجالت اجلامعة حمفوظة ضمن  "حمفوظات كلية اآلداب التابعة للجامعة

 (. 95، ص. 2007؛ عيسوي، 196. ، ص1989)حامد،  مكتبة اجلامعة بأقسامها املختلفة،

وكذلك تشري عناوين بعض امللفات إىل ملفات اجلامعة وكانت حمفوظة مع ملفات كلية اآلداب بعد انتقال اجلامعة إىل احلكومة  

ة احلقوق، وملفات  ، ومن هذه امللفات عىل سبيل املثال: ملفات تتعلق بخطبة العرش مللك مرص، وملفات طالب كلي1925املرصية عام  

 (. 259، ص. 2013عموميات كلية احلقوق، وملفات احلفالت التمثيلية واملوسيقية، وملفات يوم اجلامعة اخلريي. )عيسوي،  

- 1910( عىل وثائق خاصة بقسم اآلداب، مثل الئحة القسم  1925-1908وقد احتوى أرشيف اجلامعة يف مرحلتها األهلية )

، وذلك وفًقا  1912-1911، ونظام وبرامج الدروس فيه  1915-1911اف احلكومة بشهادته  ، وملف خاص بإنشائه واعرت1911

ملا ورد يف حمتويات حمافظ أرشيف اجلامعة يف تلك املرحلة والتي مجعت يف تسعني حمفظة كرتونية، وحفظت يف مبنى اجلامعة املرصية 

(، ونقلت بعض امللفات من أرشيف الكلية  2007ي عرضتها يس )من يومها إىل وقتنا هذا، والت  1932)احلكومية( عند افتتاحه عام  

،  2013، )عيسوي،  بكلية اآلداب إلدارة أعامهلا يف ذلك احلني  هذه امللفاتوقد تبقى جزء من ،  1923إىل املكتبة املركزية باجلامعة عام  

 (. 261ص. 

ن إال أكداًسا من الورق، ملقاة يف غري تنظيم،  بتنظيم أرشيف اجلامعة الذي مل يك  1945( أنه قام يف عام  2008ويذكر بدير )

، ص  1986(. وكانت سجالت قسم اآلداب ضمن هذه السجالت ووجد منها ما هو مفقود، )عيل،  371فأعاد تنظيم سجالته، )ص.  

 (. 58-56ص. 

 ."سم اآلدابق "بناء عىل ما سبق، ُيرجح أن نشأة أرشيف كلية اآلداب كانت مع نشأة الكلية نفسها، منذ أن كانت باسم 

ويتبع األرشيف ويعرف وظيفيًا بإدارة القيد واحلفظ اإلدارة العامة للشئون اإلدارية، ثم أمني الكلية. ويوجد يف بدروم املبني  

التدريس والعاملني،   باملوضوعات وأعضاء هيئة  الورقية اخلاصة  امللفات  امللحق اجلديد، ويتكون من ثالث غرف، غرفة حمفوظ هبا 

 مللفات التارخيية، وغرفة وحدة الذاكرة اإللكرتونية املحفوظ هبا الوثائق املصورة رقميًا.وغرفة هبا ا

 مقتنيات أرشيف كلية اآلداب: /3
( مقتنيات أرشيف كلية اآلداب من حيث نشاطها إىل امللفات النشطة، وامللفات شبه النشطة، وامللفات 2013قسم عيسوي )

 ها كاآليت: (، وتفصيل 253-251غري النشطة، )ص ص. 

 

 حرضه   1908  ديسمرب  21  يوم  القوانني   شورى  بمجلس  أقيم   رسمي  حفل  ميت باجلامعة املرصية، وافتتحت رسميًا يف كانت اجلامعة أهلية يف بداية األمر وس  1 

 1925املرصية، ويف عام    الديار  ومفتي  األزهر،  وشيخ  العلمية  اجلمعيات   وأعضاء   األجانب   والقناصل  واألعيان  واألمراء  الدولة  رجال  وكبار  اخلديوي

إىل جامعة حك اجلامعة  رقم  حولت  القانون  بموجب  تسميتها  وأعيدت  ولتصبح    1933لسنة    20ومية،  األول،  فؤاد    تأعيد  28/9/1953يف  جامعة 

لتصبح   أخرى  مرة  القاهرة"تسميتها  املعلومات،  38، ص.  2007؛ عيسوي،  97، ص.  1989)حامد،    ."جامعة  وتكنولوجيا  للتنظيم  األهرام  مركز  ؛ 

 (.21، ص. 2008؛ املناوي، 5، ص. 1؛ ج 2008
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 الملفات النشطة: 

 حتى اآلن. "املوظفني"ملفات شئون األفراد  -

 ملفات أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة ممن هم عىل رأس العمل. -

 الملفات شبه النشطة: 

شخيص،   - )اتصال  األرشيف  موظفي  أحد  ذكر  كام  والدكتوراه،  املاجستري  من  العليا  الدراسات  طالب  شهادات 

وهي    1980( أنه توجد ملفات خاصة بطالب الدراسات العليا يف غرفة حتت البدروم قبل عام  2021،  25أغسطس

مكدسة وال تزال ترتاكم الوثائق فيها، وهي ال تعد من اختصاصات األرشيف وإنام من اختصاص إدارة الدراسات 

 العليا. 

الع - شئون  إدارات  قيام  عن  الناجتة  املختلفة  املوضوعات  الطالب  ملفات  وشئون  العليا  الدراسات  وشئون  املني 

بأنشطتها اإلدارية ومتثل امللفات األساسية، باإلضافة إىل املوضوعات الناجتة عن أنشطة إدارات التوريدات واملخازن 

 وغري ذلك من املوضوعات التي تستجد باإلدارات.

 الملفات غير النشطة:

 دماهتم بالكلية منذ وقت طويل.  الذين انتهت خ "املوظفني"ملفات شئون األفراد  -

 ملفات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الذين انتهت مدة خدمتهم أو توفاهم اهلل تعاىل. -

 (. 186، ص. 2019حفائر، وغريها. )بدير،  -جلسات -حمارض "ملفات املوضوعات  -

( عمران  أشارت  فقد  سبق،  ما  إىل  األر2020وباإلضافة  من  املتاحف  مللفات  دراستها  يف  ووثائق (  ملفات  وجود  إىل  شيف 

  8-7يف اجلزء الثاين من امللف وهو )  1969إىل    1961(، وكذلك وثائق الفرتة من  8-7مفقودة، مثل اجلزء األول من ملف املتاحف )

أن األرشيف الورقي بالكلية تعرض للغرق، ولكن  "  (. كام ذكر أحد موظفي األرشيف169(، وغريها مما ذكرته الدراسة. )ص.  2ج

 (. 2020. )الضمراين، "رقمنة امللفات التي مل تترضر متت

 / ترتيب مقتنيات األرشيف: 4
رتبت امللفات املوضوعية ترتيبًا زمنيًا، ورتبت ملفات األشخاص وفق الرتتيب الرقمي الذي يقابل كل رقم فيه حرًفا من حروف 

 (. 189، ص. 2017اهلجاء يمثل اسم الشخص، مثل ملفات األساتذة األجانب. )بدير، 

 / وصف مقتنيات األرشيف:5
أعد القائمون عىل األرشيف قدياًم خطة تصنيف موضوعية، توضح األنشطة املختلفة التي كانت تقوم هبا الكلية ومنها عمليات 

هرام، وحفائر  احلفائر التي خصصت هلا الكلية ميزانيات حمددة وأنشأت لكل بعثة حفائر يف منطقة ما ملًفا خاًصا هبا مثل: حفائر منطقة األ

 (. 257، ص. 2013منطقة املعادي وحفائر أسيوط، )عيسوي، 

كام أعدوا خطة بأسامء مجيع العاملني بالكلية )أعضاء هيئة تدريس، واملوظفون، والعاملون( ومن خالهلا أعد القائمون عىل العمل 

الفنية يف املايض،  فهارس موضوعية وأخرى باألسامء لالسرتشاد هبا يف أثناء تداول امللفات واسرتجاع ها، وقد متت هذه اإلجراءات 
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وهذه األدوات الفنية املستخدمة مل جتدد أو حتدث منذ إنشائها، كام مل يضف إليها أي أدوات فنية أخرى مثل الكشافات أو غريها من 

 (. 253، ص. 2013األدوات التي تسهل عمليات احلفظ واالسرتجاع للوثائق وامللفات، )عيسوي، 

( عىل أكثر من أربعني موضوًعا للملفات املحفوظة باألرشيف،  2013ة التصنيف املوضوعية كام ذكر عيسوي )واحتوت خط

 :1وهي املوضوعات التي يمكن أن يتناوهلا الباحثني بالدراسة، يبينها جدول 

 جامعة القاهرة -: موضوعات الملفات بأرشيف كلية اآلداب1جدول 

 املوضوع  الرقم 

 انتخابات  1

 جمالس وحمارض 2

 لوائح وبرامج 3

 ميزانية  4

 مؤمترات  5

 الكلية  معارض وحفالت أعياد 6

 أقسام الكلية وفروعها 7

 حفائر  8

 رحالت 9

 بعثات  10

 جوائز 11

 مكافآت 12

 هبات وإعانات  13

 هدايا 14

 حمارضات عامة 15

 بحوث وتقارير علمية  16

 مباين وحدائق  17

 مكتبات ومطبوعات مكاتبات أو  18

 طلبة عمومي 19

 مرشوعات إصالح وتنظيم  20

 االمتحانات ونتائجها  21

 االمتيازات والشهادات 22

 احتاد الطالب 23

 ألعاب ونوادي ومجعيات وروابط الكلية 24

 موظفون 25

 مستخدمون خارج اهليئة وخدم  26

 إجازات وعطالت 27

 خمازن 28

 حسابات  29

 سلف  30

 عامل يومية 31

 أجر شغالة  32

 مواصالت )غري معروف( 33

 خرجيو الكلية  34

 اجلامعة املرصية القديمة )غري معروف( 35

 صحة 36

 القيد واحلفظ 37

 أوامر وقرارات وزارية  38

 وزارة املعارف 39

 ملفات ملغاة  40
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 املوضوع  الرقم 

 احلرس اجلامعي )غري معروف( 41

 اعتامد حفائر )غري معروف( 42

 طلبة أجانب وشهادات أجنبية )غري معروف( 43

 غري معروف  44

 ( بدير  قبل  أنه قد متت دراسة موضوعي ملفات األجانب من  بالذكر  بعنوان  2019وجدير  التدريس  "(  ملفات أعضاء هيئة 

( )1956-1925األجانب  عمران  قامت  كام  أرشيفية،  دراسة  اآلداب:  كلية  بأرشيف  دراسة 2020(  يف  املتاحف  ملفات  بدراسة   )

القاهرة خالل"بعنوان:   الدراستني متضمنتني يف مراجع 1970إىل سنة    1949الفرتة من سنة    متاحف كلية اآلداب جامعة  (، وكلتا 

 الدراسة. 

 / وحدة الذاكرة اإللكرتونية:6
يعترب مرشوع التحول الرقمي وإنشاء الذاكرة اإللكرتونية لكلية اآلداب من املرشوعات التي حتقق التفاعل والرشاكة بني األقسام 

اجلا  داخل  اخلدمات  اآلداالعلمية وقطاع  كلية  ممثلة يف  أوائل  (.240، ص.  2013ب. )عيسوي،  معة  اإللكرتونية من  الذاكرة  وتعد 

مرشوعات األرشفة اإللكرتونية باجلامعات املرصية للتحول الرقمي لألرشيف الورقي ورقمنة الوثائق األرشيفية املهددة بالتلف، )عيل،  

الً من أشكال التطور الرقمي ألرشيف كلية اآلداب؛ والتي تم من خالهلا (، حيث متثل وحدة الذاكرة اإللكرتونية شك144، ص.  2018

الضوئي   املاسح  باستخدام  التدريس  هيئة  أعضاء  وملفات  املوضوعات  ملفات  من  الكثري  لنشأة  Scannerتصوير  عرًض  ييل  وفيام   ،

 الوحدة، وأهدافها، وما حققته من إنجازات.

 :اإللكترونيةنشأة وحدة الذاكرة  6/1

 -أستاذ الوثائق واملعلومات بجامعة امللك سعود وجامعة القاهرة–بدأت وحدة الذاكرة اإللكرتونية بمرشوع تقدم به عيسوي  

منذ  2013) إرشافه  حتت  إنشائها  عىل  واجلامعة  الكلية  جملس  ووافق  للكلية،  إداري  معلومات  نظام  لوضع  وذلك  الكلية؛  إلدارة   )

األستاذ بقسم املكتبات والوثائق وتقنية -(، و تم تكليف األستاذة الدكتورة وفاء صادق أمني251،  245. )ص ص.  14/5/2009

الوثائق عقب سفر األستاذ الدكتور عصام عيسوي، ثم تولت األستاذة   30/10/2011بإدارة الوحدة بدًء من    -املعلومات، شعبة 

 )عبدالعزيز، د.ت(.  وحتى اآلن، 2016إداراهتا يف شهر نوفمرب  -األستاذ بنفس القسم والشعبة-الدكتورة جيهان أمحد عمران 
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(،  1وتتبع وحدة الذاكرة اإللكرتونية إدارًيا وكيل الكلية خلدمة املجتمع وتنمية البيئة، كام هو مبني بالشكل ) 

 جامعة القاهرة، د.ت(.    -وهو متاح عىل املوقع اإللكرتوين للكلية. )كلية اآلداب 

 جامعة القاهرة -كلية اآلداب -ظيمي: الهيكل التن1شكل 

والربامج املستخدمة يف وحدة الذاكرة اإللكرتونية هي: نظام تشعيل ويندوز، وبرامج التأمني، وبرنامج خاص باملاسح الضوئي، 

املتعددة، )عيل،   الصور، والوسائط  معاجلة  بطا 140، ص.  2018وبرامج  بإعداد  قامت  عبدالعزيز )د.ت(  بأن  اإلشارة  قة  (. وجتب 

 وصف لوحدة الذاكرة اإللكرتونية كأحد جهات احلفظ، وهي متاحة عىل موقع املجلس الدويل لألرشيف. 

 أهداف وحدة الذاكرة اإللكترونية: 6/2

عن طريق إعداد قاعدة    هتدف الوحدة إىل عمل مرشوع اسرتشادي هيدف إىل توثيق تاريخ كلية اآلداب منذ نشأهتا حتى اآلن

أن يكون    هتدف إىل، كام  وحفظها حفًظا سلياًم   ترتيب ووصف،من  عليها  الفنية    بعد إجراء العملياتت الكلية  بيانات تضم مجيع ملفا 

 جامعة القاهرة، د.ت(. -، )كلية اآلدابنوأرشيف الكلية مركًزا بحثيًا ينهل منه الباحث

 إنجازات وحدة الذاكرة اإللكترونية: 6/3

اإلجراءات التي ُاختذت لفرز امللفات وإعدادها للرتقيم والرتميز متهيًدا لتطوير األرشيف،  ( جمموعة من  2013وذكر عيسوي )

 منها ما يأيت: 
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إجراء عمليات اإلحالل للملفات القديمة وحتويل األوراق إىل ملفات جديدة ذات ألوان مميزة لكل فئة من األسامء " -

 (.270ص. . )"عامل(، أو املوضوعات املختلفة -موظفون -)هيئة تدريس

ترتيب ملفات الدراسات العليا )التي تشتمل عىل ملفات الدكتوراه واملاجستري والتمهيدي والدبلومات( قبل عام  -

يف جمموعة منفصلة عن تلك التي نشأت بعد هذا التاريخ، وذلك وفًقا لتعليامت إدارة شئون الدراسات العليا    2000

 (. 271. )ص. 2000التي حددت احتياجاهتا شبه اجلارية منذ عام 

فرز ملفات أعضاء هيئة التدريس واملوظفني والعامل واملوضوعات الستخراج واستبعاد النسخ املكررة من الوثائق " -

 (.272. )ص. "املحفوظة هبذه امللفات

جتهيز امللفات والوثائق لعمليات التحول الرقمي والتي تشمل مراجعة أرقام امللفات، وترميم املمزق منها، وفك  " -

 (. 272. )ص. "بابيس، وفرد انثناءات األوراق وما يلزم عملهالد

  ترتيبها   وأعيد  فرزها   وتم  عناية،  أية  دون  الورق  من  أكواًما   حمفوظة  كانت  حيث  بالبدروم،  غرفة  من  الوثائق  نقل -

وتم   بملفات  وحفظها  أربعة    من  يقرب  ما   إىل  إنشائها، ووصلت  منذ  بالكلية  اخلاصة  املوضوعات  حرص  كرتونية، 

 وأربعني موضوًعا، )عبدالعزيز، د.ت(.

عام   - منذ  اإللكرتونية  الذاكرة  وحدة  املحفوظة    2018بدأت  املوضوعات  ملفات  لبعض  الضوئي  املسح  يف عملية 

الكلية   ألقسام  األكاديمي  البحث  يف  للمعلومات  كمصدر  وإلتاحتها  تارخيية،  أمهية  من  هلا  ملا  الكلية؛  بأرشيف 

 (.169، ص. 2020وافقة إدارة الكلية. )عمران، والباحثني وذلك بعد م

، كام تم حرص   امللفات  عدد  بلغ  حيث  2012حتى عام    1929  عام  منذ  التدريس  هيئة  أعضاء  ملفات  فرز -   ألف ملف 

إىل حرص  عددها   بلغ  وقد  نشأهتا،  منذ   بالكلية  العامل  ملفات باإلضافة  ملًفا،  وسبعامئة  وعرشين   الشهادات  ثامنية 

 أصحاهبا، )عبدالعزيز، د.ت(.  يتسلمها  مل التي األصلية

( أن وحدة الذاكرة اإللكرتونية قامت بتصوير كل الوثائق  2021،  25ذكر هشام رايض )اتصال شخيص، أغسطس -

التارخيية يف الكلية، حيث تم تصوير ملفات املوضوعات، وملفات أعضاء هيئة التدريس القدماء واحلاليني، وملفات 

تصوير تم  كذلك  ومكتب    املوظفني،  الطالب،  وشئون  الثقافية،  والعالقات  اخلاص،  الكادر  إدارات  من  ملفات 

 العميد. 

 األرشيفات األكاديمية والتوعية بها:  6/4

األمريكيني   األرشيفيني  إىل    "التوعية"  SAAعرفت مجعية  املحفوظات هتدف  أو مستودعات  منظمة لألرشيفات  أنشطة  بأهنا 

، وجيب أن تسعى األرشيفات األكاديمية ملامرسة أنشطة من شأهنا توعية "كاهتم وقيمتها البحثيةتعريف املستخدمني املحتملني بممتل

تلك  أمهية  إلثبات  وذلك  املواد؛  تلك  إىل  الوصول  وإمكانية  به  يقومون  بام  الوثيقة  األرشيفية وصلتها  باملواد  والكلية  اجلامعة  جمتمع 

 .  (Chute, 2000, P. 34)امعة الكلية أو لغريه من املجتمعات األخرى. األرشيفات وبيان قيمتها سواء بالنسبة ملجتمع اجل

وقد ذكر الري هاكامن خبري املحفوظات أنه حلامية إمكانية الوصول إىل املحفوظات لسنوات قادمة جيب أن نحول تركيزنا عىل  

ذلك فإن غريغوري هانرت يف كتابه تطوير املحفوظات  املواد املحفوظة إىل الرتكيز عىل التسويق هلا وعىل دعم العالقات مع املستفيدين، وك
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العمل األرشيفي، وأنه ينبغي عىل األرشيفيني   التوعية وأهنا جيب أن تكون جزء ال يتجزأ من  العلمية واحلفاظ عليها، أشار إىل أمهية 

 .  (Chute, 2000, P. 34)الرتويج ملقتنيات أرشيفاهتم. 

  (SAA)كاديمية منذ ثامنينيات القرن العرشين؛ حيث قامت مجعية األرشيفيني األمريكيني  وبدأ االهتامم بالتوعية باألرشيفات األ

عام   اجتامع  بعنوان    1984بعقد  واشنطن  اجلامعي"يف  باحلرم  األرشيفية  الوثائق  استخدام  األكاديمية:  هذا    "التوعية  يف  اشرتك  وقد 

 . (Chute, 2000, P. 34)خدام الوثائق األرشيفية، االجتامع تسعة أرشيفيني وقدموا أمثلة ألنشطة تساعدهم يف است

ويعترب الطالب وأعضاء هيئة التدريس واملوظفون يف الكلية واجلامعة هم اجلمهور املستهدف لألرشيفات األكاديمية، وجيب 

عىل تلك األرشيفات الوصول لكل فرد يف الكلية واجلامعة؛ ونظًرا ألن لكل فئة من فئات ذلك اجلمهور احتياجات خمتلفة، فإن استهداف  

ريقة األفضل للوصول إىل كل منهم، وربام يكون الوصول إىل الطالب هو األصعب ألهنم يتغريون كل  الفئات بشكل منفصل يعد الط

فرتة، وغالبًا ما جيهل الطالب موارد أرشيف الكلية واجلامعة؛ ألهنم ال يعرفون بوجودها أصالً، وحتى طالب التاريخ أنفسهم والذين 

 . (Chute, 2000, P35)من املفرتض أهنم املستخدمون املتوقعون لألرشيف. 

باألرشيفات  لزيادة وعيهم  اجلهد  من  مزيد  بذل  فإنه جيب  اجلامعي،  احلرم  جمتمع  من  كبرًيا  يمثلون جزًء  الطالب  ونظًرا ألن 

كوكس   ريتشارد  كتب  حيث  هلم،  تعليمية  ومناهج  برامج  إنشاء  خالل  من  وذلك  املستفيدون  "األكاديمية،  هم  اليوم  طالب  يعترب 

 . (Chute, 2000, P. 36). "رشيف وداعميهاملستقبليون لأل

كام جيب عىل األرشيفيني باجلامعات تذكري أعضاء هيئة التدريس بوجود األرشيف بشكل مستمر، كام هو احلال يف أرشيف جامعة 

 أرشيف  والية نيويورك بوفالو؛ حيث يرسل األرشيفيني لألساتذة كل ما يتوافر لدهيم من معلومات متعلقة بموضوع اهتاممهم، ويف

عىل   لتشجعيهم  املتعلقة  الوثائق  املوضوع  هبذا  املعني  القسم  إىل  يرسل  ما  موضوع  معاجلة  تتم  عندما  ميلووكي  ويسكنسن  جامعة 

استخدامها، ويف جامعة والية آيوا شارك أرشيفي اجلامعة وأمني املكتبة يف إنشاء برنامج تعليمي للطالب يساعد يف حتويل املحارضات 

، كام Passoneau & Christian, 2013جتربة تعليمية علمية، وكيفية تقييم الوثائق وإنشائها وحفظها عىل املدى الطويل )التقليدية إىل  

 (.113، ص.2021ورد يف عبدالعزيز، 

كام أتاح أرشيف جامعة سايمون فريزر يف كندا وثائق وصور تارخيية مهمة لتثقيف الطالب وأعضاء هيئة التدريس عن تاريخ  

 SFUة، ويتوىل األرشيف أيًضا مهمة إتاحتها كمصادر تعليمية، كام يعد لوحات للوثائق يعرض من خالهلا نامذج من الوثائق. )اجلامع

Archives, 2018 ،113، ص.2021، كام ورد يف عبدالعزيز  .) 

التي من شأهنا توعية جمتمع الذاكرة اإللكرتونية بعدد من األنشطة  السياق فقد قامت وحدة  الكلية    ويف هذا 

 واجلامعة بأرشيف كلية اآلداب، ومن أمثلة تلك األنشطة ما يأيت:

التواصل االجتامعي   - هلا عىل موقع  بمقتنيات األرشيف وأمهيتها سواء  Facebookإنشاء صفحة  التعريف  ؛ بغرض 

 بالنسبة ملجتمع الكلية واجلامعة أو ملن هم خارجهام. 

أمام املقر اخلاص هبا؛ وذلك يعد تعريًفا باألرشيف وعامل جذب   عرض صور من الوثائق التي تم تصويرها بالوحدة -

 له.

 جامعة القاهرة، د.ت( عدد من إنجازات الوحدة منها: -وجاء يف )كلية اآلداب

 . 2015للتعريف بامنحي جوائز التفوق للطالب يف عيدهم عام  "جوائز هلا تاريخ"إصدار كتاب  -
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ومات اخلاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس األوائل الذين قاموا بالتدريس قسم اللغة األسبانية وآداهبا باملعل  تزويد -

 يف القسم منذ إنشائه، وكذلك وثائق نشأة القسم بمناسبة إقامة مؤمتره السنوي.

نشأة    تزويد - وثائق  وكذلك  هبم،  املتعلقة  الوثائق  وبعض  القدامى  األساتذة  ببيانات  وآداهبا  اإلنجليزية  اللغة  قسم 

 عاًما عىل نشأة القسم.   تسعنياد احتفالية القسم، إلعد

اجلامعات،  - من  القاهرة وغريها  من جامعة  العلمي  البحث  التدريس وطالب  هيئة  بحثية ألعضاء  تقديم خدمات 

 وثائق تارخيية.واالستفادة مما حتوي الوحدة من 

 .2016/2017اجلامعي يف احتفالية اجلامعة للمكفوفني للعام ببيانات من ملف طه حسني املشاركة  -

 املراجع:
براهيم، سامية حسن، ) - ية العامة للكتاب. 1925-1908(، الجامعة الأهلية بين النشأة والتطور 1985إ  ، الهيئة المصر

ية، دار ال كتب والوثائق القومية. 2008بدير، أحمد عبدالفتاح، ) -  (، الأمير أحمد فؤاد ونشأة الجامعة المصر

يس الأجانب )2019بدير، صفوة أحمد، ) - ( بأرشيف كلية الآداب:  1956-1925(، ملفات أعضاء هيئة التدر
 . 367-179(، 2)1دراسة أرشيفية. المجلة العلمية للمكتبات والوثائق والمعلومات، 

يم جامعة القاهرة: 1955جامعة القاهرة، ) -  ، مطبعة جامعة القاهرة. 1956-1955(، تقو
يم جامع1958ـــــــــــ، ) -  . مطبعة جامعة القاهرة. 1959-1958ة القاهرة: (. تقو

يخي بمناسبة العيد الماسي. مطبعة جامعة القاهرة. 1983ـــــــــ ، ) -  (. جامعة القاهرة: سجل تار

براهيم، ) - ية القديمة 2007الجميعي، عبدالمنعم إ -1908(، مائة عام على إنشاء أول جامعة في مصر: الجامعة المصر
 الوثائق. المجلس الأعلى للثقافة. ؛ دراسة في 1925

 (، جامعة القاهرة: ماضيها وحاضرها، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي. 1989حامد، رؤوف عباس، ) -

ين، سليمان. ) - يخية تحليلية. 1985حز ية تار  (، شجرة الجامعة في مصر: رؤ

حمدان بأرشيف آداب القاهرة مسروق  (، بعد أسبوع بحث... ملف جمال 22، يناير 2020الضمراني، حسام، ) -
  https://www.dostor.org/2978687والفاعل مجهول، صحيفة الدستور. 

يز، أماني محمد، )يناير   - الصادرة عن جمعية   (PSLلخطوط الإرشادية لمعرفة المصادر الأولية ) (، ا2021عبدالعز
يكيين )الأرشيفيين ال (: دراسة تطبيقية، المجلة العلمية RBMS( وقسم المخطوطات وال كتب النادرة )SAAأمر

 (.5للمكتبات والوثائق والمعلومات. )

يز، أماني محمد، )د.ت(، المجلس الدولي للأرشيف: عرض بطاقة وصف جهة الحفظ.  - عبدالعز
https://www.standards-ica.com/view_dist_des.php?id=85 

براهيم السيد، ) - أطروحة دكتوراه  [(، وثائق وسجلات جامعة القاهرة: دراسة في الأرشيف الجاري، 1986علي، محمد إ

https://www.dostor.org/2978687
https://www.standards-ica.com/view_dist_des.php?id=85
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 ، جامعة القاهرة. ]غير منشورة

باستخدام نظم إدارة الوثائق مفتوحة المصدر: دراسة (، بناء الأرشيفات الإل كترونية 2018علي، وسام سعيد محمد، ) -
 ، جامعة بنها. ]أطروحة ماجستير غير منشورة[تطبيقية، 

،  1970إلى سنة  1949(، متاحف كلية الآداب جامعة القاهرة خلال الفترة من سنة 2020عمران، جيهان أحمد، ) -
 . 172-66(، 7)80مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة، 

يخية أرشيفية وثائقية، مركز جامعة القاهرة للتعليم 2007م أحمد، )عيسوي، عصا - ية: دراسة تار (، وثائق الجامعة المصر
 المفتوح. 

ية بكلية الآداب جامعة القاهرة: نموذج مشروع 2013عيسوي، عصام أحمد، ) - (، نظام معلومات إدارة الموارد البشر
 . 299-238(، 2)19ملك فهد الوطنية، تطبيقي لأرشيفات الكليات الجامعية، مجلة مكتبة ال

 (، دليل كلية الآداب، وحدة النشر العلمي لكلية الآداب. 1998كلية الآداب، ) -

 . http://arts.cu.edu.eg/index.aspx?id=292جامعة القاهرة، )د.ت(، حول الوحدة.  -كلية الآداب -

جامعة القاهرة، )د.ت(، الهيكل الإدراي والتنظيمي.  -ية الآدابكل -
http://arts.cu.edu.eg/index.aspx?id=167 

 . http://arts.cu.edu.eg/index.aspx?id=294جامعة القاهرة، )د.ت(، إنجازات الوحدة.  -كلية الآداب -

  1908(، الملف الببليوجرافي لجامعة القاهرة خلال مائة عام من 2008مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات، ) -
يدة الأهرام. مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات.  2008إلى   في جر

ية، 2008المناوي، محمود فوزي، ) - ية: الجامعة المصر ، جامعة  1908(، جامعة القاهرة في عيدها المئوي، الجامعة المصر
 ، المكتبة الأكاديمية.1953، جامعة القاهرة، 1940فؤاد الأول، 

(،  5. مجلة الروزنامة، )1925-1908(، فهرس أرشيف جامعة القاهرة في مرحلتها الأهلية: 2007يس، نجلاء، ) -
167-226 . 
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This study discusses the archive of the Faculty of Arts at Cairo University, in terms of its definition, 

history, preserved files which represented in the electronic memory unit, in addition to previewing a historical 
profile on the Faculty of Arts; to contribute in documenting its history. the study also gets to attract the attention 
of officials to the importance of giving access to college archival documents as research centers serving researchers 
in various disciplines. To achieve the previous goals, the study was adopted on the documentary research method. 
It also used the tools available in the archive to identify its contents, as well as personal communications with its 
employees. The study conclusions presented in defining the files of subjects saved by the Faculty of Arts which have 
great historical value make them one of the important sources of information that researchers in various fields 
can benefit from them. And to improve the Faculty of Arts, the study recommends faculty members in the various 
scientific departments to activate the role of the archive in the educational process. It also recommends the college 
administration to introduce the archive to the students on the day it organizes to welcome the new students. 

 

Keywords: Faculty of Arts at Cairo University (1); Electronic Memory Unit (2); Academic Archives (3); 
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