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 : أميمه كمال الدين حسنالكامل  االسم
 : أستاذ مساعدالوظيفة

 
 

 المعلومات الشخصية

 سودانيةالجنسية | 

 م1969/ 1/10  تاريخ الميالد |

 المكتبات والمعلومات  القسم |

 okhassan@uod.edu.sa  البريد الجامعي الرسمي |

   --- الهاتف الخاص بالمكتب |

 

 المهارات اللغوية 

 اللغة لراءة كتابة  تحدث

      العربية 

     االنجليزية 

 أخرى   

 
لعلمية والشهادات )بدءا من األحدث(  المؤهالت ا

 التارٌخ الشهادة األكادٌمٌة مكان الصدور العنوان

 2004 دكتوراه جامعة النٌلٌن  السودان -الخرطوم

 1999 ماجستٌر جامعة أم درمان اإلسالمٌة السودان -أم درمان 

 1993 بكالورٌوس الجامعة األهلٌة السودان -أمدرمان 

 
 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة

 الماجتسٌر تعلٌم المكتبات والمعلومات بالسودان : دراسة فً التارٌخ، والتطور والتموٌم

 الدكتوراة أثر تعدٌالت تصنٌف دٌوي العشري على تنظٌم المجموعات بالمكتبات الجامعٌة السودانٌة 

 الزمالة ___

 
 السجل المهني )بدءا من األحدث(

 رتبة الوظٌفة مكان وعنوان جهة العمل التارٌخ

 أستاذ مساعد جامعة اإلمام عبد الرحمن 2013

 
2004 

 أستاذ مساعد جامعة النٌلٌن
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 محاضر جامعة النٌلٌن 1999

 م. تدرٌس جامعة النٌلٌن 1993

 

 المناصب اإلدارية )بدءا من األحدث(

 المنصب اإلداري المكتب  التارٌخ

جامعة اإلمام  –كلٌة اآلداب  -لسم المكتبات    62ممر  9-1 وحتى تارٌخه1436
 عبد الرحمن بن فٌصل

رئٌسة محور التعلٌم 
 والتعلم

نائب عمٌد مكتبات  شؤون المكتبات بجامعة النٌلٌن عمادة 2006--2000
 جامعة النٌلٌن

 
لعلمية  اإلنجازات ا

 األبحاث العلمٌة المنشورة 
 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(

 

جهة النشر وتارٌخ 
 النشر

 # أسماء الباحثٌن عنوان البحث

مجلة كلٌة الدراسات 
 م2017العلٌا / 

والمعلومات بجامعة الدمام فً تجربة  لسم المكتبات 
 إعداد وتأهٌل اختصاصٌات للمكتبات والمعلومات :

 دراسة تحلٌلٌة ممارنة للممررات الدراسٌة 
 

 د.أمٌمه كمال الدٌن حسن/
 د. اسالم الشافعً 

 

مجلة كلٌة اآلداب / 
 جامعة النٌلٌن

دور المكتبات فً تحمٌك دعائم األمن الفكري لدى 
 الشباب والتسء

  د.أمٌمه كمال الدٌن حسن

 األبحاث العلمٌة الممبولة للنشر
 

 # أسماء الباحثٌن عنوان البحث المجلة تارٌخ المبول

مجلة دراسات حوض  م2017
 النٌل

 الوعً المعلوماتً بجامعة النٌلٌن:

دراسة تطبٌمٌة على طالب مرحلة 
 البكالورٌوس

 اآلداببكلٌة 

  د.أمٌمه كمال الدٌن حسن

     

 
 األبحاث العلمٌة الممدمة لتحكٌم المؤتمرات العلمٌة المتخصصة

 

 # أسماء الباحثٌن عنوان البحث المؤتمر وتارٌخ النشر

    

    

 
 المشارٌع البحثٌة المنتهٌة

 

 # أسماء الباحثٌن عنوان البحث تارٌخ البحث
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 األبحاث الحالٌة

 

 # أسماء الباحثٌن عنوان البحث

االتجاهات  البحثٌة بكلٌة اآلداب بجامعة الدمام نحو استخدام 
مصادر المعلومات االلكترونٌة: دراسة تحلٌلٌة لألطروحات 

 ه1436-ه1434المجازة خالل الفترة من  

  د. أمٌمه كمال الدٌن حسن/ د. اسالم الشافعً

  كمال الدٌن حسند/أمٌمه  مراكز مصادر التعلم المدرسٌة بالدمام وفك معاٌٌر) أعلم (

 
 المساهمات فً المؤتمرات والندوات العلمٌة

 

 # عنوان المؤتمر المكان والتارٌخ مجال المساهمة

مؤتمر الزعماء األفارلة : الزعٌم األزهري  السودان -الخرطوم  ورلة علمٌة
 وعصره

 

 مؤتمر  االتحاد العربً للمعلومات م2013 – المدٌنة المنورة ورلة علمٌة
 الرابع والعشرون 

  

 

كلٌة  -جامعة اإلمام عبد الرحمن ورلة علمٌة
 2016 اآلداب 

  ندوة األمن الفكري ولضاٌا المجتمع

 –جامعة اإلمام عبد الرحمن  ورلة علمٌة 
 2017 كلٌة اآلداب

ندوة مستمبل التعلٌم الجامعً وفك رؤٌة 
 2030المملكة 

 

    

 

 العضوٌات واللجان المشارن فٌها
  )ًعضو جمعٌة المكتبات السودانٌة )سال 
  عضو االتحاد العربً للمكتبات والمعلومات 

 
لتدريس  أنشطة ا

 الجامعٌة
 

 # الممرر رلم الممرر مجال المساهمة

    

    

 الدراسات العلٌا
 

 # الممرر رلم الممرر مجال المساهمة
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 رلم الممرر: شرح الممرر( -تدرٌسها )عنوان الممرروصف مختصر لممررات المرحلة الجامعٌة التً تم 
 

 م عنوان الممرر رلم الممرر شرح الممرر
ٌهدف الممرر إلى معرفة الطالب بمفهوم مراكز مصادر التعلم ، 

ومسوغات و مهام و أبنٌة و تجهٌزات و ممتنٌات و خدمات مراكز 
 مصادر التعلم و كٌفٌة إدارتها ،

LIBR303N  1 التعلممراكز مصادر 

 و  المفاهٌم الخاصة بخدمات المعلوماتبف ٌالتعرٌتناول الممرر  
 ماهٌة خدمات المعلومات وأنواعها ومموماتها

LIBR.205 N 2 خدمات المعلومات 

 .التعرٌف باألوعٌة المرجعٌة و ماهٌتهاٌتناول  الممرر 

 التعرٌف بالخدمة المرجعٌة و طرق و وسائل تمٌٌمها  
LIBR 302N 

مصادر وخدمات المعلومات 
 المرجعٌة 

3 

 LIBR304N 
التحلٌل الموضوعً 

 والتصنٌف
4 

ٌهدف الممرر إلى تمدٌم المفاهٌم الخاصة بماهٌة مصادر 
 المعلومات وأنواعها و استخداماتها

LIBR.202 N 5 أسس تنظٌم المعلومات 

ٌهدف الممرر إلى التعرٌف بأهمٌة اإلدارة وتطبٌماتها فً مراكز 
 مصادر التعلم 

LIBR.204N 6 مصادر المعلومات 

ٌهدف الممرر إلى معرفة الطالبات بمفهوم أدب الطفولة ومصادر 
 المعلومات المناسبة لألطفال والشباب ، 

LIBR.305 N 7 إدارة مراكز مصادر التعلم 

 LIBR.401 N بمفاهٌم الوعً المعلوماتً     التعرٌفٌتناول الممرر 
مصادر المعلومات لألطفال 

 والشباب
8 

 LIBR.207 N ً9 الوعً المعلومات 

 
 
 

 اإلرشاد األكادٌمً للطالب
 

 # المرحلة عدد الطالب من إلى

 1 بكالورٌوس 35 -1435 هـ1436

 2 ٌكالورٌوس 35 -1436 هـ1437

 3 بكالورٌوس 35 -1437 هـ1438

 4 ماجستٌر )مبتعثات( 2 -1435 هـ1438

 
 اإلشراف على رسائل الماجستٌر والدكتوراة

 

 # الشهادة العلمٌة العنوان الجهة التارٌخ

كلٌة  –جامعة النٌلٌن  2012
 الدراسات العلٌا

التغٌٌر التنظٌمً وأثره على ترلٌة وتطوٌر   
 خدمات المكتبات الجامعٌة

 1 ماجستٌر

كلٌة  –النٌلٌن جامعة  2011
 الدراسات العلٌا

دور المعلومات فً فً إتخاذ المرارات : دراسة 
تطبٌمٌة على مؤسسة الصندوق المومً للتأمٌن 

 اإلجتماعً بوالٌة الخرطوم

 2 ماجستٌر

كلٌة  –جامعة النٌلٌن  2013
 الدراسات العلٌا

ت التعلٌم  الخاص المكتبات المدرسٌة  بمؤسسا 
 ة تطبٌمٌة: دراسبوالٌة الخرطوم

 3 ماجستٌر

كلٌة  –جامعة النٌلٌن  2009
 الدراسات العلٌا

العوامل المؤثرة على سٌاسة تنمٌة المجموعات 
 بمكتبات الجامعات الخاصة 

 4 ماجستٌر
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 اإلشراف على األبحاث الجارٌة

 

 # الشهادة العلمٌة العنوان الجهة التارٌخ

لٌس هنان دراسات  
 علٌا فً المسم الحالً

  الٌوجد _____

  الٌوجد _____  

 
  المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة المجتمع )بداءا من األحدث(

 
 المهمات اإلدارٌة

 

 # من إلى المنصب الجهة

مسؤول الوحدة الفنٌة بمكتبات  عمادة شؤون المكتبات –جامعة النٌلٌن 
 جامعة النٌلٌن

1996 1994-  
 

 

-1996 1999 أمٌنة مكتبة الدراسات العلٌا عمادة شؤون المكتبات –جامعة النٌلٌن    

 عمادة شؤون المكتبات –جامعة النٌلٌن 
لسم  –كلٌة اآلداب  –جامعة النٌلٌن 

 المكتبات والمعلومات

رئٌسة لسم التزوٌد والنشر 
بمكتبات جامعة النٌلٌن ومحاضر 

 بمسم المكتبات والمعلومات

2000 1999-   

 المكتباتعمادة شؤون  –جامعة النٌلٌن 
لسم  –كلٌة اآلداب  –جامعة النٌلٌن 

 المكتبات والمعلومات

نائب عمٌد مكتبات جامعة النٌلٌن 
ومحاضر ثم أستاذ مساعد بمسم  

المكتبات والمعلومات  بالكلٌة 
 )اآلداب(

2006 2000-   

كلٌة  –جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فٌصل 
 لسم المكتبات والمعلومات  –اآلداب 

التعلٌم والتعلم رئٌسة محور   -2014 تارٌخة 

كلٌة  –جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فٌصل 
 لسم المكتبات والمعلومات –اآلداب 

رئٌسة ملف تطوٌر برنامج 
 بكالورٌوس المكتبات والمعلومات

  - 2016 تارٌخة

     

 
 انعضوٌة اللج

 

 # من إلى المنصب الجهة

الوطنٌة عضو لجنة الببلٌوجرافٌة  وزارة الثمافة واإلعالم
 السودانٌة

2005 2004 1 

عضو لجنو تطوٌر الخطة  كلٌة اآلداب –جامعة النٌلٌبن 
الدراسٌة بمسم مكتبات كلٌة 

 جامعة النٌلٌن  –اآلداب 

2006 2005 2 

لسم  –عضو اللجنة العلمٌة  كلٌة اآلداب–جامعة النٌلٌن 
جامعة  –كلٌة اآلداب -المكتبات 

 النٌلٌن

2013 2004- 3 

كلٌة –جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فٌصل 
 اآلداب _ لسم المكتبات

عضو لجنة المعادالت جامعة 
–اإلمام عبد الرحمن بن فٌصل 
 كلٌة اآلداب _ لسم المكتبات

2015 2014 4 

كلٌة –جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فٌصل   5 2014 2015 عضو لجنة التظلمات
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 اآلداب _ لسم المكتبات

كلٌة –جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فٌصل 
 اآلداب _ لسم المكتبات

عضوة اللجنة العلمٌة لمسم 
 المكتبات

 6 -2014 تارٌخة

كلٌة –جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فٌصل 
 اآلداب _ لسم المكتبات

 7 2015 تارٌخه عضو لجنة الجودة والتطوٌر

كلٌة –جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فٌصل 
 _ لسم المكتبات اآلداب

عضو لجنة الدراسات العلٌا 
 والبحث العلمً

 8 2016 تارٌخه

 
 االستشارات العلمٌة

 

 # من إلى الجهة ولت جزئً -ولت كامل 

جامعة السودان للعلوم  ولت جزئً
 الخرطوم -التكنولوجٌة 

2001 2001 1 

 2 2004 2006 الخرطوم -وزارة الثمافة واإلعالم  -ولت جزئً

 
 
 
 

 العمل التطوعً
 

 # من إلى نوع التطوع الجهة

     

     

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

 

 1 مهارات البحث فً البٌئة الرلمٌة 

 2 

 
 

 آخر تحديث

 خمهم/2016/……2017/..……


