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 د. منهل عبد المجيد يوسف محمدعليالكامل  االسم
 الوظيفة : عضو هيئة تدريس  ) أستاذ مشارك ( 

 
 المعلومات الشخصية 

 سودانية  الجنسية | 

 م 31/5/1982تاريخ الميالد | 

 مكتبات ومعلومات القسم | 

 maayousif@iau.edu.sa البريد الجامعي الرسمي | 

 0133338110الخاص بالمكتب | الهاتف 

 المهارات اللغوية  

 اللغة قراءة  كتابة  تحدث
 العربية ممتاز  ممتاز  ممتاز 

 االنجليزية ممتاز  ممتاز  جيد جدا  
 أخرى  -- -- --

 
 من األحدث(   المؤهالت العلمية والشهادات )بدءا  

 التاريخ  الشهادة األكاديمية مكان الصدور  العنوان
 م 2015 ترقية إلى أستاذ مشارك جامعة النيلين الخرطوم  -السودان

 م  2010 دكتوراه  جامعة النيلين السودان الخرطوم 
 م  2005 ماجستير  جامعة النيلين السودان الخرطوم 
 م 2003 بكالريوس  جامعة النيلين السودان الخرطوم 

 
 الدكتوراة والماجستير والزمالة عنوان بحث كل من  

 السجل المهني )بدءا من األحدث( 

 رتبة الوظيفة  مكان وعنوان جهة العمل التاريخ 
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل حاليا  / سابقا  جامعة  م 2015-2017

 السودان الخرطوم  – النيلين
 أستاذ مشارك 

 أستاذ مساعد ) دكتوراه (  الخرطوم -السودان  –جامعة النيلين  م 2010-2015

 محاضر ) ماجستير (  الخرطوم -السودان  –جامعة النيلين  م 2003-2005

 مساعد تدريس  ) بكلوريوس (  الخرطوم -السودان  –جامعة النيلين  م 2003

التخطيط إلنشاء فهرس إلكتروني للمكتبات الجامعية السودانية : دلراسة تخطيطيه على بعض الجامعات  

 الحكومية واألهلية والخاصة 
 الدكتوراة

 الماجتسير  المكتبة اإللكترونية ودورها في ترقية خدمات المعلومات في المكتبات الجامعية . 
 الزمالة  
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 المناصب اإلدارية )بدءا من األحدث( 

 المنصب اإلداري المكتب  التاريخ 
رئيسة لجنة برنامج الماجستير بقسم  المكتبات والمعلومات قسم  م 2018

 المكتبات والمعلومات 

عضو اللجنة العلمية بقسم المكتبات  قسم المكتبات والمعلومات  2018-2016

 والمعلومات 

 

عضو لجنة التقويم واالختبارات   مكتب ضمان الجودة م 2018-م2017

 االختبارات النهائية  .مراجعة

مسئولة الخدمة المجتمعية بقسم      والمعلومات  قسم المكتبات م 2017-2018

 المكتبات والمعلومات 

بقسم  عضو مكتب ضمان الجودة  مكتب ضمان الجودة م 2017

 المكتبات والمعلومات 
رئيس محور البنية التحتية المساندة :  مكتب ضمان الجودة  م 2017

 ة الدراسة الذاتي
توصيفات المقررات  عضو لجنة  مكتب ضمان الجودة 2017

 والقديمة  للخطة الدراسية الجديدة 

نائب لرئيس قسم المكتبات   سابقا   -قسم المكتبات والمعلومات بجامعة النيلين  م 2005-2016

 والمعلومات بجامعة النيلين  
منسق البحث العلمي بكلية اآلداب  جامعة النيلين ) سابقا (  –عمادة البحث العلمي  –كلية اآلداب  م 2016-م 2015

 جامعة النيلين

 
 اإلنجازات العلمية 

 األبحاث العلمية المنشورة 

 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث( 
 

 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  جهة النشر وتاريخ النشر 
  –مجلة دراسات حوض النيل 

 م  2015  –العدد السابع عشر 
ضبط خدمة اإلعارة الخارجية في مكتبة جامعة النيلين 

 : دراسة تقييمية  
 1 منهل عبد المجيد يوسف 

جامعة  -مجلة الدراسات العليا 

 م  2015العدد السابع  -النيلين  
الرسائل الجامعية المودعة بكلية الدراسات العليا جامعة 

 النيلين ومدى اإلفادة منها . 
 2 منهل عبد المجيد يوسف 

العدد السابع   –مجلة جامعة الرباط  

2015   
مدى إستخدام معايير جودة اآلداء ومؤشرات القياس  

 كتبات الجامعية  بوالية الخرطوم في الم

 3 منهل عبد المجيد يوسف 

جامعة  –مجلة كلية اآلداب 

العدد   -المجلد الثاني  –النيلين 

 م  2014الثاني  

التخطيط إلنشاء فهرس إلكتروني موحد للمكتبات  

 الجامعية السودانية  

 4 منهل عبد المجيد يوسف 

مجلة كلية اآلداب جامعة الخرطوم  

.العدد الثاني والثالثون يونيو  

 م. 2014

 

في المكتبات الجامعية   واقع الفهرسة المشتركة والتعاونية

 في والية الخرطوم .  
 5 منهل عبد المجيد يوسف  

مجلة كلية النيل األبيض 

للدراسات والبحوث . العدد  

المكتبة اإللكترونية ودورها في ترقية خدمات 

 المعلومات 

 6 منهل عبد المجيد يوسف  
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 م 2014 –الرابع 

مؤتمر اإلتحاد العربي للمكتبات  

  والمعلومات الخامس والعشرون

 م 2014

مدي إستخاد معاير جودة اآلداء في المكتبات ومراكز  

 المعلومات ودور األرشيف بالسودان 

 منهل عبد المجيد يوسف 

د. أحمد ميرغني محمد  

 احمد

7 

 
 

 المقبولة للنشر األبحاث العلمية 
 

 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  المجلة تاريخ القبول 
 جملة "دراسات املعلومات"  م 1018

 

عبد   اإلمام  جامعة  دور 

في  فيصل  بن  الرحمن 

الهوية  على  المحافظة 

هيئة  أعضاء  لدى  الوطنية 

تحديات  ظل  في  التدريس  

المكتبات  قسم   : العولمة 

العامة   والسنة  والمعلومات 

 أنموذجا  

 

د. منهل عبدالمجيد 

 يوسف 

 م. وعد وليد العبويني 

 

     

 
 المؤتمرات العلمية المتخصصة األبحاث العلمية المقدمة لتحكيم 

 

 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  المؤتمر وتاريخ النشر 
  ال يوجد   

    

 
 المشاريع البحثية المنتهية

 

 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  تاريخ البحث 
أمن المعلومات في قواعد البيانات  م 2017

: دراسة تقييمية لواقع أمن قواعد  

بمكتبات جامعة اإلمام  البيانات 

 عبد الرحمن بن فيصل 

د. منهل عبد المجيد يوسف + مجموعة من 

 الطالبات 
1 

مدى إستخدام خدمات المعلومات   م 2017

بالمكتبات الجامعية : دراسة  

تقييمية  لخدمات المعلومات   

بالمكتبة المركزية بكلية العلوم 

 مجمع الريان

مجموعة من د. منهل عبد المجيد يوسف +  

 الطالبات
2 

مدى إستخدام معايير جودة اآلداء  م 2017

ومؤشرات القياس بالمكتبات  

الجامعية : دراسة حالة المكتبة 

المركزية بكلية العلوم مجمع  

 الريان 

د. منهل عبد المجيد يوسف + مجموعة من 

 الطالبات
3 
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المكتبة المدرسية ودورها في دعم  م 2017

ة حالة  العملية التعليمية :دراس

مكتبة مدرسة سناء الجعفري 

 الثانوية بالدمام .

د. منهل عبد المجيد يوسف + مجموعة من 

 الطالبات
4 

ات األنظمة اآللية املستخدمة في املكتب م 2017

: الجامعية  

فوني في دراسة تقييمية لنظام السيم

انمكتبة العلوم مجمع الري  

 

د. منهل عبد المجيد يوسف + مجموعة من 

 الطالبات
5 

 

 

 

 

 
 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين  عنوان البحث 

تفعيل أنشطة المكتبات المدرسية في المدارس األبتدائية بمدينة الدمام 

 .دراسة تطبيقية على بعض المدارس اإلبتدائية  

 1 د. منهل عبد المجيد يوسف 

عبد الرحمن خدمات المعلومات اإللكترونية في مكتبات جامعة اإلمام 

 بن فيصل : المشاكل والحلول. 

 د. منهل عبد المجيد يوسف 

 أ. جوزاء المطيري
2 

   

 
 

 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية
 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ  مجال المساهمة 
  4-2الفترة ما بين   -الخرطوم  مشاركة

       2013يوليو
الواقع   -المكتبات والمعلومات بالسودان

 والتطلعات في ظل مجتمع المعرفة 
1 

دور مؤسسات وإختصاصي المكتبات   م   2014يونيو 25-23الخرطوم  مشاركة 

 والمعلومات في حفظ التراث القومي
2 

العربي للمكتبات والمعلومات  مؤتمر اإلتحاد  م 2014 ورقة علمية 

الخامس والعشرون والذي عقد في تونس مدينة  

ت بورقة علمية بعنوان)مدي إستخدام  الحماما

معاير جودة اآلداء في المكتبات ومراكز 

 المعلومات ودور األرشيف بالسودان( 

 

3 

ندوة بعنوان : مستقبل البرامج األكاديمية بكلية  م 1/1/2017 مشاركة 

رؤية المملكة العربية السعودية اآلداب وفق 

2030 

4 
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 العضويات واللجان المشارك فيها

 عضو الجمعية السودانية للمكتبات ) سالي( •

 عضو اإلتحاد العربي للمكتبات والمعلومات )إعلم( •

 
 أنشطة التدريس 

 الجامعية
 

 # المقرر  رقم المقرر  مجال المساهمة 
  المعلومات لألطفال والشبابمصادر  LIBR401N نشاط 

    
 رقم المقرر: شرح المقرر(  -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر

 م عنوان المقرر  رقم المقرر  شرح المقرر
 حاليا  

يوضح المقرر التقسيمات المختلفة ألنواع المصادر وأنواعها  
 استخدامها .وأشكالها وكيفية 

LIBR204N 1 مصادر المعلومات 

يوضح المقرر األنظمة اآللية المستخدمة بالمكتبات وأنواعها )  
مفتوحة ومغلقة ( وكيفيها استخدامها في تقيديم الخدمات المختلفة 

 داخل مؤسسات المعلومات .

LIBR402N 
األنظمة اآللية في المكتبات 

 ومراكز مصادر التعلم 
2 

المقرر التقسيمات المختلفة للمراحل العمرية ومصادر  يبين 
 المعلومات التي تناسب كل مرحلة من المراحل . 

LIBR401N 
مصادر المعلومات لألطفال 

 والشباب
3 

طبيعة المقرر عملي حيث تقتصر المادة على تدريب الطالبات  
 على  كيفية إجراء وتقديم الخدمات داخل المكتبات . 

LIBR 406N 
 

 4 التدريب الميداني

تعليم الطالبات المهارات األساسية لكتباة البحث العلمي وتطبيق  
 المنتهجية الصحيحة في كل مرحلة من مراحله . 

LIBR 407N  5 مشروع التخرج 

يوضح المقرر ماهية شبكات اإلتصاالت وأنواعها والمستلزمات  
وبعض التجارب العربية والعالمية في  االساسية إلقامة الشبكات 
 مجال شبكات اإلتصاالت .

LIBR 206 N  6 الشبكات واإلتصاالت 

 والمكتبات المعلومات لعلم  األساسية المداخل المقرر يصف
 المقررات ألخذ تمهيدا   وذلك ومكوناته به المرتبطة والمفاهيم
 .  األعلى  المستويات في التفصيلي بالشكل

LIBR 201 N 
مدخل إلى علم المكتبات  

 والمعلومات 
7 

يصف المقرر فئات االوعية المرجعية بالمكتبات وكيفية استخدامها 
 واالستفادة منها والخدمات المرجعية وكيفية تقديمها 

LIBR 302 N 
خدمات ومصادر المعلومات 

 المرجعية 
8 

  سابقا  

يبين المقرر الخدمات المختلفة التي تقدم الى المستفيدين في 
 المكتبات وخطوات تقديمها . 

 8 خدمات المستفيدين  --

 -- يبين المقرر الركائز األساسية لعملية اإلدارة ومدارسها المختلفة . 
إدارة المكتبات ومراكز 

 المعلومات 
9 

يبين المقرر ماهية المكتبة اإللكترونية وكيفية تقديم الخدمات فيها 
 والفرق بينها وبين المكتبة التقليدية . 

 10 المكتبة الرقمية --
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يعرف المقرر بالمكتبة المدرسية ومبانيها والخدمات واألنشطة التي 
 تقدمها لمجتمع المستفيدين منها . 

 11 المدرسية المكتبات  --

ومصادر يبين المقرر المكتبات العامة وفئات المستفيدين منها 
المعلومات الموجودة فيها والخدمات التي تقدمها لمجتمع المستفيدين  

 منها . 

 12 المكتبات العامة  --

يوضح المقرر المصادر المختلفة للمعلومات وأنواعها وأشكالها  
 والخدمات التي تقدمها .وكيفية اإلستفادة منها . 

 13 مصادر المعلومات --

 -- يبين المقرر الوصف الماديي لألوعية المعلوماتية داخل المكتبة 
الفهرسة الوصفية في  

 المكتبات 
14 

يبين المقرر كيفية بناء المجموعات المختلفة لمصادر المعلومات 
 داخل المكتبة واالساليب المتبعة في ذلك . 

-- 
وتنمية المجموعات في  بناء 

 المكتبات 
15 

يوضح ماهية نظم المعلومات وأخصائي النظم وكيفية تصميم  
 وإختيار نظام آلي مناسب للمكتبات أو مراكز المعلومات المختلفة .

-- 
تحليل وتصميم النظم في 

 المكتبات ومراكز المعلومات 
16 

لمكتبة  يوضح أنواع المراجع وأشكالها وأهميتها وإستخدامها داخل ا
 أو مركز المعلومات. 

 17 المراجع العامة  --

 المكتبة داخل المعلومات بها توجد التي المختلفة الوسائط يوضح
 منها  واإلستفادة وتنظيمها إستخدامها وكيفية

 18 ةالوسائط المتعدد --

 
 الدراسات العليا 

 

 # المقرر  رقم المقرر  مجال المساهمة 
 سابقا  

 1 إدارة مؤسسات المعلومات  -- دراسيينتدريس لمدة فصلين 
 2 الشبكات واإلتصاالت  -- تدريس فصل دراسي كامل 
 3 تحليل وتصميم النظم  -- تدريس فصل دراسي كامل 

 
 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب 
 

 # المرحلة عدد الطالب  من إلى 
  البكالريوس  37 م 2016 م 2017

  البكالريوس  35 م 2017 م 2018

  البكالريوس  37 م 2018 م 2019
 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة 
 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ 
واقع ومستقبل المكتبات اإللكترونية  جامعة النيلين  م 2016

بجامعات والية الخرطوم : دراسة 

مقارنة بين مكتبتي جامعة الخرطوم 

 وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  

 1 ماجستير 

المستودعات الرقمية ودورها في ترقية  جامعة النيلين  م 2016

 خدمات المعلومات 
 2 ماجستير 
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األنظمة اآللية المستخدمة في مكتبات   جامعة النيلين  م 2015

 الجامعات الوالئية : دراسة تقييمية

 3 ماجستير 

مصادر المعلومات اإللكترونية ودورها   جامعة النيلين  م 2015

  دعم العملية التعليميةفي 

 4 ماجستير 

التخطيط إلنشاء مكتبة إلكترونية  جامعة النيلين  م 2013

المائية بوزارة موارد بمكتبة وزارة ال

 الكهرباء. 

 5 ماجستير 

المكتبة اإللكترونية ودورها في خدمة  جامعة النيلين  م 2012

 البحث العلمي 

 6 ماجستير 

الفهرسة أثناء النشر : المشاكل   جامعة النيلين  م 2012

 والحلول 

 7 ماجستير 

 
 اإلشراف على األبحاث الجارية 

 
 # العلميةالشهادة  العنوان الجهة التاريخ 

     

     

 
  المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة المجتمع )بداءا من األحدث( 

 
 المهمات اإلدارية 

 # من إلى  المنصب الجهة
رئيسة لجنة برنامج الماجستير   قسم المكتبات والمعلومات 

 بقسم المكتبات والمعلومات 

 2018 1 

المجتمعية بقسم مسؤولة الخدمة  قسم المكتبات والمعلومات 

 المكتبات والمعلومات 

 2 م 2017 م 2018

رئيسة محور البنية التحتية   قسم المكتبات والمعلومات 

المساندة في الدراسة الذاتية لقسم 

 المكتبات والمعلومات .  

 3 م 2017 م 2018

نائب لرئيس قسم المكتبات   الخرطوم  -السودان  –جامعة النيلين 

  والمعلومات بجامعة النيلين

 سابقا ( )

 4 م 2014 م 2016

منسق البحث العلمي بكلية اآلداب  الخرطوم  -السودان  –جامعة النيلين 

 ) سابقا (  جامعة النيلين
 5 م 2015 م 2016

 
 عضوية اللجنات

 # من إلى  المنصب الجهة
 1 2017 2018 عضو مكتب ضمان الجودة  قسم المكتبات والمعلومات  

 2 2017 2018 عضو لجنة مراجعة اإلختبارات النهائية .  والمعلومات قسم المكتبات 
المشاركة في وضع توصيفات المقررات في الخطة   قسم المكتبات والمعلومات 

 التدريسية الجديدة قسم المكتبات والمعلومات

2017 2017 3 

 4 2017 2018 عضو لجنة البحث العلمي قسم المكتبات والمعلومات 
 5 2016 2018 عضو اللجنة العلمية  المكتبات والمعلومات قسم 
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 االستشارات العلمية 
 # من إلى  الجهة وقت جزئي  -وقت كامل 

قسم نظم   –كلية علوم الحاسوب  جزئي

 المكتبات والمعلومات. 
 1 م 2008 م 2016

مناقشة العديد من رسائل   جزئي

الماجستير والدكتوراه مع جامعات 

خارجية خالف الجامعة التي أعمل 

 بها .  

2016 2010 2 

 
 العمل التطوعي

 # من إلى  نوع التطوع  الجهة
     

     

 
 تقنية المعلومات, التقنية .. الخ الكفاءات والمهارات الشخصية )الحاسب,  

 1 اآللي وملحقاته إجادة التعامل مع الحاسب 
 2 إجادة تقنيات المعلومات واألنظمة اآللية المستخدمة في المكتبات ومراكز المعلومات وكيفية التعامل معها .

 

 آخر تحديث 

 م  22/10/2018


