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 : د. ئظالم بابىش الخعً الؽافعياليامل  الاظم

 : أظخار مؽاسن   الىظُفت

 

 

 اإلاػلىماث الشخصُت

 ظىداهُت الجيعُت | 

 اإلاىخباث واإلاػلىماث اللعم |

ذ الجامعي الشظمي |  ibalshafai@iau.edu.sa البًر

 91883 الهاجف الخاص باإلاىخب |

 

الػلمُت والؽهاداث )بذءا مً ألاحذر  (اإلاإَالث 

 التاريخ الشهادة ألاكادًميت مكان الصذور  العنىان

الخشطىم -حامػت الىُلين  العىدان  م6002هىفمبر/ دهخىساٍ   

العىدان  الخشطىم -حامػت الىُلين   م6009ماسط/ ماحعخير   

العىدان  الخشطىم -حامػت الىُلين   م8333ًىهُى/ بياالٍسىط   

 

 مالتغىىان بحث ول مً الذهخىساة واإلااحعخير والض 

 السجل اإلانهي )بذءا مً ألاحذر(

 رجبت الىظيفت مكان وعنىان جهت العمل التاريخ

 أظخار مؽاسن الخشطىم  –حامػت الىُلين  م69/2/6089

الخشطىم  –حامػت الىُلين  م86/88/6002  أظخار معاغذ  

الخشطىم  –حامػت الىُلين  م81/9/6009  محاطش  

مالخشطى  –حامػت الىُلين  م98/5/6000    م.جذَسغ 

 

ت )بذءا مً ألاحذر(  اإلاىاصب ؤلاداٍس
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 املنصب إلاداري  املكتب  التاريخ

ش بشهامج اإلااحعخير بالذساظاث  3-8 وحتى آلان َـ83/8/8393 غظى لجىت جطٍى

 الػلُا باللعم.

 ومً في حىمهم  سةِعت لجىت أغظاء َُئت الخذَسغ 3-8 َـ وحتى آلان80/5/8392مىز 

 الشحمً الفُصل حامػت ؤلامام غبذ –

وحتى آلان -8392مً   8-3 ش البرهامج   غظى لجىت جطٍى

وحتى آلان 8395مىز   8-3  غظى اللجىت الػلمُت باللعم  

ٌ وحتى آلان8391مىز   8-3 غظى لجىت مشاحػت جىصُفاث اإلاىخباث والعىت   

 الػامت

َـ8393/8330الػام   8-3 ش   غظى لجىت الجىدة والخطٍى

للمملىت  م الى كذومي5/86/6089

م1/1/6083  

حامػت الىُلين –ملشس كعم اإلاىخباث واإلاػلىماث   ----  

.م6089م وحتي 6003مىز ش اإلالشساث الذساظُت بلعم  -----  اإلاؽاسهت في لجىت جطٍى

 اإلاىخباث بجامػت الىُلين.

.م6080  وطؼ مىاهج الذبلىماث الىظُطت بىفغ اللعم.  

م6002وحتى  6000مىز    

ىخباث وسةاظت كعمي الفهاسط أماهت غذد مً اإلا

والخذمت اإلاىخبُت ، مؽاسهت في غذد مً اللجان 

 الفىُت باإلاىخبت

 

 ؤلاهجاصاث الػلمُت

 ألابداث العلميت املنشىرة 

 )بالدعلعل الضمني بذءا مً ألاحذر(

 

 # أشماء الباخثين عنىان البدث جهت النشر وجاريخ النشر

م.6081العىدان  –الىُلين  آداب مجلت  ججاَاث البحيُت في الشظاةل الا 

: دساظت الجامػت بيلُت آلاداب 

.جحلُلُت  

 د.ئظالم بابىش الؽافعي& 

 د. أمُمت هماٌ الذًً حعً

 

 –مجلت ولُت الذساظاث الػلُا بجامػت الىُلين 

.م6082 العىدان  

ججشبت كعم اإلاىخباث واإلاػلىماث 

بجامػت الذمام في ئغذاد وجاَُل 

اخخصاصُاث للمىخباث 

 د.ئظالم بابىش الؽافعي& 

 د. أمُمت هماٌ الذًً حعً
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ػلىماث : دساظت جحلُلُت واإلا

 ملاسهت للملشساث الذساظُت.

 -مجلت دساظاث حىض الىُل بجامػت الىُلين

م6086الخشطىم /    

واكؼ ئظخخذام الخلىُت بلعم 

اإلاىخباث واإلاػلىماث بجامػت 

الىُلين: دساظت جحلُلُت للملشساث 

 الذساظُت

م بابىش الؽافعي&د. ئظال   

ت حعً دمحم ظػُذ  أ. مػاٍو  
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مجلت أبحار ودساظاث اإلاػلىماث/ وصاسة الذاخلُت 

م6002سةاظت الؽشطت/–  

غالكت اظخخذام الطالب للمىخبت 

الجامػُت بالخحصُل الذساس ي: 

دساظت وصفُت لطالب اللغت 

ت بجامػت الىُلين   –ؤلاهجليًز

 الخشطىم.

 9 د. ئظالم بابىش الؽافعي

مجلت أبحار ودساظاث اإلاػلىماث/ وصاسة الذاخلُت 

م6002سةاظت الؽشطت/–  

جحلُل الاظدؽهاداث اإلاشحػُت في 

أطشوحاث اإلاىخباث واإلاػلىماث 

بالجامػاث العىداهُت: دساظت 

ت  ببلُىمتًر

 3 د. ئظالم بابىش الؽافعي

مجلت أبحار ودساظاث اإلاػلىماث/ وصاسة الذاخلُت 

م6002سةاظت الؽشطت/–  

جاَاث الباحيين اإلاىطىغُت في اج

مجاٌ اإلاىخباث واإلاػلىماث 

ت  بجامػت الىُلين:دساظت ببلُىمتًر

 5 د. ئظالم بابىش الؽافعي

 سةاظت الؽشطت–وصاسة الذاخلُت 

 

م6088ًىاًش /   

.جحىُم بحث غلمي بػىىان : أمً 

اإلاػلىماث وحماًتها بمشاهض 

 اإلاػلىماث .

  د. ئظالم بابىش الؽافعي

 م6086سةاظت الؽشطت ًىاًش/ -اخلُتوصاسة الذ

.جحىُم بحث غلمي 

بػىىان:اإلاصطلح اللاهىوي: وؽأجه، 

 وطػه،جىحُذٍ، وجىزُله 

  د. ئظالم بابىش الؽافعي
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 بداث العلميت املوبىلت للنشرألا 

 

 # أشماء الباخثين عنىان البدث املجلت جاريخ الوبىل 

66 /

م6081ماسط/  

  -جلت آداب الىُلين م

 العىدان

اث البحيُت الاججاَاث البحيُت  وفم الاولٍى

 -6089بالشظاةل الجامػُت بيلُت آلاداب )

ت6082 م(: دساظت ببلُىمتًر  

& د. ئظالم الؽافعي

 د.أمُمت هماٌ الذًً

8 

 6 د. ئظالم بابىش الؽافعي هخاب غلم الىخابت االػشبُت داس هىس لليؽش بأإلااهُا. م6/5/6082

 

 

 ألابداث الحاليت

 

 # أشماء الباخثين عنىان البدث

غ  في مجاٌ الذساظاث ؤلاوعا هُت الاهخاج الفىشي ألغظاء َُئت الخذَس

 مً بذ فُصل في الفترة ما بينبجامػت ؤلامام غبذ الشح

ت.م6082 -6080)    ( : دساظت ببلُىمتًر

 8 د. ئظالم الؽافعي& د. أًمان الذظىقي

في بِئت  ؤلاغذاد ألاوادًمي واإلانهي الخصاَئ اإلاىخباث واإلاػلىماث

اإلاػلىماث الشكمُت: دساظت حالت الكعام اإلاىخباث واإلاػلىماث 

العىداهُت بالجامػاث  

ت حعً  ظػُذ  6 د. ئظالم بابىش الؽافعي & أ. مػاٍو
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اظخخذام طالباث اإلاىخباث واإلاػلىماث بجامػت ؤلامام غبذ الشحمً  

بذ فُصل للمىخبت الجامػُت وغالكخه بالخحصُل الذساس ي: دساظت 

 وصفُت جحلُلُت.

 3 . هىف دمحم اإلاعجلد. ئظالم بابىش الؽافعي & أ. 

 

 ملؤجمراث والنذواث العلميتاملصاهماث في ا

 

 # / النذوة عنىان املؤجمر  املكان والتاريخ مجال املصاهمت

ئغذاد وجلذًم الىذوة هملشسة للجىت 

 –اغظاء َُئت الخذَسغ ومً في حىمهم 

 كعم اإلاىخباث واإلاػلىماث.

كاغت  -ولُت آلاداب بالذمام

/  2 -8اإلاىاكؽاث الػلمُت 

خ   م.8/8/6082بخاٍس

ُت ألاولى اإلاىظىمت بػىىان الىذوة الػلم

"مؽخلبل البرامج ألاوادًمُت بيلُت آلاداب 

ت اإلاملىت   " 6090وفم سٍؤ

8 

ئغذاد وجلذًم الىذوة هملشسة للجىت 

 –اغظاء َُئت الخذَسغ ومً في حىمهم 

 كعم اإلاىخباث واإلاػلىماث

كاغت  -ولُت آلاداب بالذمام

/  2 -8اإلاىاكؽاث الػلمُت 

خ  م.8/8/6082بخاٍس  

اإلاىظىمت بػىىان  ياهُتذوة الػلمُت الالى

 " دوس مإظعاث اإلاػلىماث "

 

ئغذاد وجلذًم الىذوة هملشسة للجىت 

 –اغظاء َُئت الخذَسغ ومً في حىمهم 

 كعم اإلاىخباث واإلاػلىماث

كاغت  -ولُت آلاداب بالذمام

/  2 -8اإلاىاكؽاث الػلمُت 

خ  م.8/8/6082بخاٍس  

ػىىان اإلاىظىمت ب لياليتالىذوة الػلمُت ا

"مؽخلبل البرامج ألاوادًمُت بيلُت آلاداب 

ت اإلاملىت   " 6090وفم سٍؤ

 

بيلُت  -وحذة البحث الػلمي بالخظىس 

 َـ8391آلاداب  حمادي زاوي 

ًشهامج اإلالخلى العادط للذساظاث الػلُا 

 والبحث الػلمي: البحث الػلمي والابخياس.

6 

اإلاىخب الخىفُزي للجمػُت العىداهُت  

الاماهت الػلمُت  -واإلاػلىماثللمىخباث 

 واليلافُت.

حامػت الخشطىم/ مىخبت 

 م6001العىدان 

اإلاإجمش الياوي للمىخباث واإلاػلىماث: واكؼ 

 اإلاىخباث الجامػُت وجحذًاث اإلاعخلبل

9 

الجمػُت العىداهُت للمىخباث 

أمُىت الاماهت الػلمُت  -واإلاػلىماث 

 واليلافُت بالجمػُت

 

حامػت الخشطىم/ مىخبت 

 م6080العىدان /

 :اإلاإجمش اليالث للمىخباث

 مهىت اإلاىخباث في البِئت الشكمُت

3 

 -اإلاإجمش الشابؼ للمىخباث واإلاػلىماث

 الجمػُت العىداهُت 

الجمػُت العىداهُت للمىخباث 

 م6086 –واإلاػلىماث 

دىا العىداهُت:  ٍى  5 جشازىا َو

حامػت   -ولُت الخاظىب ئغذاد وجلذًم الىذوة.  

ن بالخشطىمالىُلي  

هذوة اظخخذام الخاظب آلالي في اإلاىخباث 

 .الجامػُت

 

 

2 

لالجحاد الػشبي للمىخباث  81اإلاإجمش اٌ  مهىت اإلاىخباث واإلاػلىماث وجحذًاث  –اإلاملىت الػشبُت العػىدًت   
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 2 اإلاعخلبل م.6002حذة  واإلاػلىماث

محاطشة غلمُت ألغظاء َُئت الخذَسغ 

 باللعم 

إلاىخباث كعم ا -ولُت آلاداب

-8كاغت ) 26ممش  -واإلاػلىماث

3) 

ت كُاظاث اإلاػلىماث:  -الذساظاث الببلُىمتًر

ظُت احللت دس   

 

1 

ئغذاد كعم الذساظاث ؤلاظالمُت  

 بلجىت البحث الػلمي 
ً
باليلُت مميال

 وخذمت املجخمؼ.

الذوس  -(8ولُت الػلى) غلىم 

 الاٌو كاغت العمُىاس

ظطُت اإلالخلى الػلمي ألاٌو بػىىان " الى  

 وجحلُم ألام.ن"

 3 

هـ22/1/1441 "منسق مشروع التخرج ابلقسم"" حضور   
قاعة املؤمترات –مبين البثوث    

فُت  غً " ؼ هذوة حػٍش ش مؽاَس مبادسة جطٍى

" .الخخشج بيلُت آلاداب  

80 

ت اٌ اإلاذسظت  املشاركة يف بنك املسؤولية اجملتمعية  -53الياهٍى

جم جىفُزَا ًىم  -بالذمام 

 َـ63/2/8338اليالزاء اإلاىافم 

بػىىان " اظخخذام اهترهذ وسؼت غمل 

م"ألاؼُاء في الخػلُ  

88 

ؼ الخخشج ادسة بم ش مؽاَس تهُئت  –جطٍى

 لطالباث اإلاعخىي اليامً

بُت بػىىان "دوسة  افتراض ي غلى مىصت صوملاء ل "كُاظاث اإلاػلىماثجذٍس   

86 

الػشبي للمىخباث  الاجحاد  حظىس 

 -واإلاػلىماث _ غلى مىصت صوم

 م6060-دٌعمبر  -2-3

 ثُاجُجواظتراجطبُلاث  بػىىان "مإجمش 

اإلاػلىماث واإلاػشفت في حفظ الزاهشة  ئداسة

" الىطىُت واإلاإظعُت  

89 

 الذمام  -آلاداب ولُت  حظىس 

86-3- 8336ٌ 

"لباطلا ظتفحم غمل بػىىان "وسؼت    

83 

 

 العضىياث واللجان املشارك فيها

  ملشسة وسةِعت لجىت اغظاء َُئت الخذَسغ ومً في حىمهم بلعم اإلاىخباث حامػت الامام غبذ الشحمً بً فُصل 

 غظى اللجىت الػلمُت باللعم بلعم اإلاىخباث حامػت الامام غبذ الشحمً بً فُصل  

 ظاث الػلُا كعم اإلاىخباث حامػت ؤلامام غبذ الشحمً بً فُصل.غظى لجىت بشهامج اإلااحعخير للذسا 

 .ش البرهامج باللعم  غظى لجىت جطٍى

 ش ً ا -غظى لجىت الجىدة والخطٍى  خامغ والعادطلسةِعت اللجىت الفشغُت للمػُاٍس

 العىدان. –جلُُم مىاد اإلااحعخير بجامػت الىُلين  -لجىت ملشساث اإلااحعخير 

  اث جلُُم اإلالشساث ووطؼ ملترحاث إلالشس : العىدان  –لجىت جلُُم اإلالشساث الذساظُت بلعم اإلاىخباث بالىُلين

 مىاهبت الحخُاحاث الطالب.
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  غظى اإلاىخب الخىفُزي للجمػُت العىداهُت للمىخباث واإلاػلىماث "اإلاؽاسهت في اإلاإجمشاث  الذاخلُت و الخاسحُت

ألاماهاث بالجمػُت العىداهُت للمىخباث واإلاػلىماث )أماهت  مًووسػ الػمل والىذواث في الخخصص ، جللذ غذد 

ت، ألاماهت ا  م وحتى آلان .8333مىز غام  لػلمُت واليلافُت(.ؤلاغالم، الػظٍى

 م وحتى آلان. 6005 الاجحاد الػشبي للمىخباث واإلاػلىماث مىز غظى 

 

غ  أوؽطت الخذَس

 الجامعيت

 

 # املورر  رقم املورر  مجال املصاهمت

ت العابػت  بُت غً اخالكُاث اإلاػلىماث والبحث الػلمي بمذسظت الياهٍى دوسة جذٍس

 حي الجعش -بالخبر

LIBR404N 8 أخالكُاث اإلاػلىماث 

 6 أخالكُاث اإلاػلىماث LIBR404N خذمت مجخمػُت ًىم فػالُت اإلاعإولُت املجخمػُت بمجمؼ الشاؼذ الخجاسي.

ت. حلىق اإلالىُت  9 أخالكُاث اإلاػلىماث LIBR404N الفىٍش

لشحمً اظخخذام الطالباث للىاغذ البُاهاث اإلاخاحت غلى مىكؼ حامػت الامام غبذ ا

 بً فُصل.

LIBR 408N 3 اظترحاع اإلاػلىماث 

ت بمجمؼ  ؤلالىتروهُتدوس البىاباث  في دغم البحث الػلمي: دساظت حالت اإلاىخبت اإلاشهٍض

ان.  الٍش

LIBR403N  البىاباث واداسة مىاكؼ

 الاهترهذ

5 

ب باظخخذام لغت  البىاباث واداسة مىاكؼ  HTML. LIBR403Nهُفُت ئوؽاء صفحت غلى الٍى

 هترهذالا 

2 

م  الجامػُت اإلاىخباث في اإلاػلىماث خذماث حعٍى

ان". "حالت دساظت ت بمجمؼ الٍش  اإلاىخبت اإلاشهٍض

LIBR 407N 2 مؽشوع الخخشج 

بُت لطالباث اإلاعخىي اليامًدوسة   تالذساظاث  LIBR 484 جذٍس  1 الببلُىمتًر

 3 ومإظعاجهاليؽش  LIBR 309 .منهجي بػىىان: هظام حماًت حم اإلاإلف في اإلاملىت الػشبُت  العػىدًت وؽاط 

ؼ الخخشج . هخحاٌالا هؽف أداة   LIBR 412 في مؽاَس

LIBR 407N 

 –الخخشج مؽشوع 

 ىسة وكذًمتطمخطت 

80 

 جذريض املىاد الذراشيت التاليت  بجامعت النيلين بالصىدان :

الىخابت الػشبُت ، ظُيىلىحُت اللشاءة ، مهاساث مىخبُت ، هظم اظترحاع اإلاػلىماث ، مإظعاث مػلىماث ، هظم الخصيُف ، غلم  

ت )طالب الذساظاث الػلُا(.  خذماث اإلاعخفُذًً ، بىاء وجىمُت املجمىغاث ، صُاهت وجشمُم الىزاةم ، الذساظاث الببلُىمتًر
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 رقم املورر: شرح املورر( -وصف مختصر ملورراث املرخلت الجامعيت التي جم جذريصها )عنىان املورر 

 م عنىان املورر  املورر  رقم شرح املورر 

 ٌ  الزي والذوس  وخصاةصها الاهترهذ مىاكؼ باداسة اإلاخػللت اإلاػاسف اإلالشس  ًدىاو

 صُاهت و لخصمُم الالصمت اإلاهاساث حاهب اهدعاب ئلى بها، البؽشي  الػىصش ًلػبه

ب صفحاث  للمىاكؼ بمخخلف الالىترووي الىالء بىاء وهُفُت ميىهاتها، وفهم الٍى

بما ًخماش ى مؼ مخطلباث .حىدتها مذي وجحذًذ اإلاىاكؼ جلُُم غلى ذسةوالل أهىاغها،

اإلاعخفُذًً اإلاػاصشة. مؼ اظخػشاض همارج مً مإظعاث اإلاػلىماث باإلاملىت 

ت واليلافُت والػلمُت والبحيُت.  الػشبُت العػىدًت وأَمُتها الفىٍش

LIBR403N 
البىاباث واداسة مىاكؼ 

 الاهترهذ
8 

ت واخالكُاث اإلاهىت في مجاٌ اإلاىخباث الخػشف غلى كىاهين حلى  ق اإلالىُت الفىٍش

واإلاػلىماث وحلىق اليؽش الالىترووي في ظل الخطىساث الػلمُت والخىىىلىحُت، 

ت .  واهعاب الطالباث اإلاػلىماث الخاصت بلىاهين اإلالىُت الفىٍش

LIBR404N أخالكُاث اإلاػلىماث 

6 

ام الاظترحاع ، وميىهاتها، واهىاع ًدىاٌو اإلالشس اإلاصطلخاث اإلاخػللت بمفاَُم هظ

هظم الاظترحاع ، ومػشفت أدواث البحث ومحشواث البحث ، مؼ جمىين الطالبت 

إلاػشفت هُفُت اظخخذام اظتراجُجُاث البحث املخخلفت ، مؼ الىكىف غلى 

صػىباث الاظترحاع، وجلُُم هظم الاظترحاع ، مؼ اخز همارج لبػظىظم 

 كلُمُت والذولُت.الاظترحاع الػشبُت واملخلُت والا

LIBR 408N اظترحاع اإلاػلىماث 

9 

ًدىاٌو اإلالشس مفهىم جىمُت مصادس اإلاػلىماث، أظاظُاث جىمُت مصادس 

اإلاػلىماث، دساظت مجخمؼ اإلاعخفُذًً، ظُاظت جىمُت مصادس اإلاػلىماث: الاخخُاس 

ذ غبر الا  ذ الخػاووي، والتزٍو ذ وجلُُم املجمىغاث وجىلُتها، التزٍو هترهذ، والتزٍو

 ئداسة مصادس اإلاػلىماث.

LIBR 209N  ئداسة وجىمُت مصادس

 اإلاػلىماث
3 

ت واإلاُذاهُت في مجاٌ  ؼ مُذاهُت غً اللظاًا الىظٍش تهُئت الطالب لخىفُز مؽاَس

 ول مىدعباث دساظت اإلالشساث...
ً
، معخخذما

ً
 ومحلُا

ً
 وإكلُمُا

ً
 اإلاػلىماث غاإلاُا

LIBR 407N مؽشوع الخخشج 
5 

س ئلى مػشفت الطالباث بمفهىم أوغُت اإلاػلىماث، وأهىاغها و فئاتها و يهذف اإلالش 

أؼيالها املخخلفت ، و املخطىط همصذس للترار ووىغاء مػلىماث له طبُػت 

خاصت، وألاوغُت اإلاشحػُت و أَمُتها و هُفُت جلُُمها ، و ئهعابهم مهاسة ئدسان 

أهىاع اوغُت اإلاػلىماث غلى  الفشق بين أوغُت اإلاػلىماث الىسكُت و غير الىسكُت ، و

اث واظخخذام ألاوغُت اإلاشحػُت بصفت  اخخالفها والفشق بين الىخب و الذوٍس

 خاصت.

LIBR 204N مصادس اإلاػلىماث 

2 

ا في خذمت البحث و املجخمؼ :اإلالصىد  ًدىاٌو اإلالشس مفهىم اإلاػلىماث و دوَس

، و أَمُت  ماثجىصُل اإلاػلى  –حفظها  –حسجُلها  –اظدُػابها  –باإلاػلىماث 

ا في خذمت البحث و املجخمؼ، مؽيلت اإلاػلىماث : همى حجم  اإلاػلىماث و دوَس

LIBR201N  اإلاذخل الى غلم اإلاػلىماث

 2 واإلاىخباث



 

9 
 

 –جىىع مصادس اإلاػلىماث و أؼيالها  –حؽدذ ؤلاهخاج الفىشي  –ؤلاهخاج الفىشي 

ت، غلم اإلاػلىماث : اليؽأة و الخطىس   –الخػٍشف اإلاىطىغاث  –الخىاحض اللغٍى

ماث  أوؽطت اإلاػلىماث : اإلاعخفُذون و هظام جصيُف معخخلصاث غلم اإلاػلى 

الخىظُم و الظبط  إلاصادس  –الخصٌى غلى مصادس اإلاػلىماث  –احخُاحاتهم 

 خذماث اإلاػلىماث. –اإلاػلىماث

ماَُت مصادس اإلاػلىماث لألطفاٌ والؽباب، مصادس اإلاػلىماث اإلاىاظبت لألطفاٌ 

حلت الابخذاةُت ، مصادس اإلاػلىماث اإلاىاظبت للؽباب ، الػالكت بين اإلاىخبت في اإلاش 

اإلاذسظُت ومشهض مصادس الخػلم وألاظشة ، أوؽطت اإلاىخباث لدشجُؼ اللشاءة ) 

 اإلاػاسض واإلاعابلاث ،وظاغت اللشاءة ....الخ.

LIBR 401N  ٌمصادس مػلىماث أطفا

 وؼباب
1 

ذ الطالباث الخبرة اإلاُذاهُت والخجاسب يهذف اإلالشس الي الخػٍشف الى ج     ضٍو

ت اإلاهىُت  ش الشٍؤ الىاكػُت ال خصاتي  مشاهض مصادس الخػلم ، لخيىن اظاظا لخطٍى

واطالغهم غلي دوس ومعإولُا اخصاتي  مشاهض مصادس الخػلم مً خالٌ الخبرة 

 الػملُت.

LIBR406N 

 

 

ب اإلاُذاوي  الخذٍس

3 

انًخطهباث ٔانطزق األساسٍت نُظى حطبٍك انًعزفت  انًمزر إنى ٔصفٌٓذف 

انُظى ٔانًًارساث ٔانصعٕباث انًخخهفت انخً حًُع بٍٍ   ٔانخًٍٍز،  ٔايخالكٓا

 .يشاركت انًعزفت َٔمهٓا بفاعهٍت

LIBR481 

 

 اإلاػشفتئداسة 
80 

ًدىاٌو َزا اإلالشس اإلافاَُم ألاظاظُت للبحث الػلمي بصفت غامت، والبحث في       

مجاٌ غلم اإلاىخباث واإلاػلىماث بصفت خاصت مؼ ؤلاؼاسة ئلى أَم معخلضماث 

 غلى ئهعاب الطالب اإلاهاساث 
ً
شهض أًظا البحث الػلمي وأظالُبه ؤلاحصاةُت، ٍو

يلت ووطؼ خطت البحث وحمؼ ألاظاظُت في البحث الػلمي وحؽمل جحذًذ اإلاؽ

وجحلُل البُاهاث وهخابت البحث النهاتي واخخُاس اإلاىهج اإلاىاظب وجطبُم ألاظالُب 

ؤلاحصاةُت في مػالجت اإلاؽىالث ودساظت الػالكاث وفحص الفشطُاث. هما ٌػشف 

 الطالبت بأخالكُاث البحث الػلمي، ومبادب ئغذاد ألاوساق البحيُت والخلاٍسش

LIBR401  البحث الػلمي في مهاساث

مجاٌ اإلاىخباث 

 واإلاػلىماث

88 

انًعهٕياث فً انعًم  خذياث   خ ياٍْت ٔ أًٍْتٍحٕضإنى انًمزر  ٌٓذف

  ،ثمٕياث َجاح حمذٌى خذياث انًعهٕياأسس ٔ ي اسخعزاضٔ   ،انًعهٕياحً

     .انًعهٕياث ٔإَٔاعٓا ٔطزق حمذًٌٓا بًؤسساث انًعهٕياث خًٍز بٍٍ  خذياثٔان

LIBR303  اإلاػلىماثخذماث 
86 

ًفاٍْى األساسٍت نهكخاب ٔانُشز، ٔانزلابت عهى االَخاج انفكزي يٍ ٌخُأل انًمزر ان

دٍث يجاالحٓا ٔدذٔدْا ٔإجزاءاحٓا ، كذنك انخعزٌف بذمٕق انًؤنف األدبٍت 

ٔانًادٌت ، ٔانُاشزٌٔ ٔانذصٕل عهى األصٕل ٔحمًٍٍٓا، ٔانذعاٌت ٔاإلعالٌ 

انُشز اإلنكخزًَٔ  ٔانخزٌٔج نخًٍُت انًبٍعاث، كًا ٌزكز عهى إنًاو انطالب بًاٍْت

يٍ دٍث حعزٌفّ ، َٔشأحّ ٔحطٕرِ، يع اإلشارة إنى أْى لضاٌا انُشز اإلنكخزًَٔ ، 

 ٔيمارَت بٍٍ انُشز انٕرلً ٔاإلنكخزًَٔ.

LIBR309  ومإظعاجهاليؽش 

89 

 ملت ومختصرة لعذد من املورراث الجذًذة في خطت البرهامج مثل:الى أهه جم عمل جىصيفاث كا باإلضافت

ت -  الذساظاث الببلُىمتًر

 مإظعاث اإلاػلىماث -
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 اليؽش ومإظعاجه -

 ئداسة مىاكؼ الاهترهذ -

 الخخشجمؽشوع  -

 اإلاىخباث واإلاػلىماث / اإلاذخل ئلى دساظاث غلم اإلاىخباث واإلاػلىماثئلى اإلاذخل  -

 الٌ لجىت مشاحؼ الخىصُفاث.خ مً –مشاحػت جىصُفاث كعم اإلاىخباث واإلاػلىماث  -

 

 الذراشاث العليا

 

 # املورر  رقم املورر  مجال املصاهمت

جذَسغ طالب اإلااحعخير 

 6002بجامػت الىُلين مىز 

 م.6083وحتى 

ت " كُاظاث اإلاػلىماث" --  8 الذساظاث الببلُىمتًر

 

 رقم املورر: شرح املورر( -وصف مختصر ملورراث املرخلت الجامعيت التي جم جذريصها )عنىان املورر 

 

 م عنىان املورر  رقم املورر  شرح املورر 

شف غلي مصطلخاث ومفاَُم الذساظاث يهذف اإلالشس ئلى الخػ

ت ومػشفت أَمُتها وأَذافها. والخػٍشف بعماث  الببلُىمتًر

وخصاةص  الاهخاج الفىشي مً خالٌ جحلُل الاظدؽهاداث 

اإلاشحػُت وفم مخغيراث محذدة، هزلً حػٍشف الطالبت باللىاهين 

ت واظخخذامها في جلُُم مجمىغاث وخذماث اإلاىخباث  الببلُىمتًر

إلاػلىماث، واظخخذام كُاظاث اإلاػلىماث في البِئت ومشاهض ا

 الشكمُت.

مً اإلالشساث 

الجذًذة في 

 خطت البرهامج.

ت "  الذساظاث الببلُىمتًر

 كُاظاث اإلاػلىماث"
8 

 

 إلارشاد ألاكادًمي للطالب

 

 # املرخلت عذد الطالب من إلى

 6 البكالىريىس 43 هـ6546 هـ6547

 3 لبكالىريىسا 45 هـ6547 هـ6548

 4 البكالىريىس 46 هـ6548 هـ6549

 5 البكالىريىس 46 هـ6549 هـ:654
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 6 سلبكالىريى ا 41 هـ:654 هـ6551

 7 لبكالىريىسا 46 هـ6551 هـ6556

 8 لبكالىريىسا 43 6556 هـ6553

 

 والذكتىراهشرا  عىى رشالل املاجصتير إلا 

 

 # الشهادة العلميت العنىان الجهت التاريخ

م5/5/6080 جامعت النيلين  

 الصىدان

جحلُل الاظدؽهاداث اإلاشحػُت في مجاٌ 

التربُت لشظاةل اإلااحعخير والذهخىساٍ 

 ىزاةم اللىمُت بالخشطىمبذاس ال

 

 

 

 

 اإلااحعخير      

6 

م1/80/6080 حامػت الىُلين  

 العىدان

جحلُل الاظدؽهاداث اإلاشحػُت بشظاةل 

اللاهىن في مجاٌ اللاهىن اإلاىدغت 

الذساظاث الػلُا بجامػت  بمىخبت

 الشباط الىطني.

3 

م2/1/6083 حامػت الىُلين  

 العىدان

جاٌ جحلُل الاظدؽهاداث اإلاشحػُت في م

اإلاىخباث واإلاػلىماث للشظاةل اإلاىدغت 

بمىخبت الذساظاث الػلُا بجامػت 

 الىُلين

4 

 

 إلاشرا  عىى ألابداث الجاريت

 

 # الشهادة العلميت العنىان الجهت التاريخ

م ولم ًىً 6068في َزا الػام   الامام غبذ الشحمً بً فُصلحامػت  –بيلُت آلاداب  حعخيراإلاابشهامج احاصة  ذجم

 َىالً دساظاث غلُا مً كبل.

 

ت واللج   مً ألاحذر( وخذمت املجخمؼ )بذاءً  نااإلاهماث ؤلاداٍس

 املهماث إلاداريت

 

 # من إلى املنصب الجهت

ؤلامام غبذ حامػت  –ب داآلا ولُت 

 الشحمً بً فُصل

ؼ الخخشج بميعلت   8 8338ٌ-8330 آلان للعمامبادسة مؽاَس

الذساظت  –اللجىت الفشغُت للجىدة سةِعت  كعم اإلاىخباث واإلاػلىماث -آلادابولُت   6 ٌ 8336-8338 آلان
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ً الخامغ والعادط  الزاجُت للمػُاٍس

حامػت الامام غبذ  –ولُت آلاداب 

 العػىدًت –الشحمً بً فُصل 

غ  سةِعت وملشسة لجىت أغظاء َُئت الخذَس

 ومً في حىمهم.

 9 َـ80/5/8392 آلان

 -:اثعضىيت اللج

 

 # من إلى املنصب الجهت

ؤلامام غبذ حامػت  –ب داآلا ولُت 

 الشحمً بً فُصل

ؼ الخخشج بميعلت   8 8338ٌ-8330 آلان للعمامبادسة مؽاَس

الذساظت  –اللجىت الفشغُت للجىدة سةِعت  كعم اإلاىخباث واإلاػلىماث -آلادابولُت 

ً الخامغ والعادط  الزاجُت للمػُاٍس

 6 ٌ 8336-8338 آلان

  8393مً  آلان غظى لجىت بشهامج اإلااحعخير باللعم كعم اإلاىخباث باللعم

حامػت الامام غبذ  –ولُت آلاداب 

 لعػىدًتا –الشحمً بً فُصل 

ش البرهامج  9 َـ 8392مً  آلان غظى لجىت جطٍى

 3 َـ 8395مىز  آلان غظى اللجىت الػلمُت باللعم غظى اللجىت الػلمُت باللعم 

 

 -:شاشاراث العلميتلا 

 

 # من إلى الجهت وقت جزئي -وقت كامل 

 -8338ٌ آلان الذساظت الزاجُت  معدؽاسة  حضتيوكذ 

 م6068

6 

 –كعم اإلاىخباث واإلاػلىماث  وكذ حضتي  

كُاط هىاجج الخػلم مً خالٌ 

 وطؼ الاخخباساث.

 3 م6082 م6082

حمٍٍى  -سٕداٍَتانجايعاث ان ٔلج كايم 

 انًمزراث انذراسٍت
و3102 3112و   2 

 

 العمل التطىعي

 

 # من إلى هىع التطىع الجهت

غظى مىخب جىفُزي للجمػُت  العىدان  –الجمػُت 

ي العىداهُت للمىخباث واإلاػلىماث ف

ت   –غذد مً الاماهاث " أماهت الػظٍى

 8 م8333 آلان
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اماهت ؤلاغالم ، ألاماهت الػلمُت 

 واليلافُت"

 6 8330ٌ 8338ٌ (8غطاء غً بػذ مجخمػُت )خذمت  الاسؼاد ألاوادًميوحذة  –آلاداب ولُت 

 9 8338ٌ 8336ٌ (6غطاء غً بػذ مجخمػُت )خذمت  الاسؼاد ألاوادًميوحذة  –آلاداب ولُت 

 

.. الخ(  الىفاءاث واإلاهاساث الشخصُت )الخاظب, جلىُت اإلاػلىماث, الخلىُت 

 8 الخاظب آلالي 

 6 في الػملُت الخػلُمُت والبحيُت للطالباث الخلىُت جىظُف 

 9 والىخابت والخألُف – والاطالعحب اللشاءة 

 3 ئكامت الىذواث الػلمُت والخجهيز لها.

 

 آخر جدذًث

 هـ3/61/6553


