
 السيــرة الذاتيــة

 

 البيانـات الشخصيــة

 

 المزمل الشريف حامد حسين  :: االســــــــم االســــــــم 

 23/6/1972 :: تاريــخ الميــالد

 والية الجزيرة والية الجزيرة  :: الميــــالدالميــــالد  مكانمكان

 سودانيسوداني :: الجنسيـــــــة الجنسيـــــــة 

 الخرطوم ـ جامعة النيلين ـ كلية اآلداب الخرطوم ـ جامعة النيلين ـ كلية اآلداب  :: العنــوان الحالـي العنــوان الحالـي 

 مساعد قسم المكتبات والمعلومات / جامعة النيلينمساعد قسم المكتبات والمعلومات / جامعة النيلين ..أأ : :  درجة العلمية  درجة العلمية  

 9925991292563799259912925637ـ محمول: ـ محمول:       9925991999027099259919990270منزل   : منزل   :  :: رقــم التليفــون رقــم التليفــون 

 الوظيفة الحاليةالوظيفة الحالية

 البريد االلكتروني البريد االلكتروني 

 

 نائب مدير دار جامعة النيلين للنشر نائب مدير دار جامعة النيلين للنشر  ::

mozamelsharef@gmail.com 

 

 المهارات اللغوية المهارات اللغوية 

 اللغة قراءة كتابة  تحدث

 اللغة العربية  ممتاز ممتاز ممتاز

 اللغة االنجليزية  جيد جدا جيد جدا  جيد جدا

 المؤهالت العلمية والشهادات المؤهالت العلمية والشهادات 

 التاريخ الشهادة األكاديمية مكان الصدور العنوان

 م 21/6/2992 والمعلومات  مكتباتالدكتوراة  كلية اآلداب /جامعة النيلين  السودان ، الخرطوم 

 م39/11/2990 دبلوم عالي تقانة المعلومات  جامعة النيلين / كلية الحاسوب  السودان ، الخرطوم

 م26/12/2002 الوثائق مكتباتما جستير  جامعة النيلين / كلية اآلداب السودان ، الخرطوم 

 م11/7/1992 وثائق مكتبات البكالوريوس  جامعة النيلين / كلية اآلداب  السودان ، الخرطوم 

mailto:mozamelsharef@gmail.com


 من الدكتوراة والماجستير من الدكتوراة والماجستير عنوان بحث كل عنوان بحث كل 

 م2992الدكتوراة  : تنظيم وادارة قواعد البيانات الببلوجرافية بالمكتبات الجامعية بوالية الخرطوم        

 م2992بالمكتبات الجامعية                          الماجتسير : استخدام الحاسب اآللي في عملية التكشيف

 : :   األكاديمياألكاديمي  السجل المهنيالسجل المهني

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ

 استاذ مساعد استاذ مساعد  قسم المكتبات والمعلومات ، جامعة النيلين / السودان   م 21/6/2992

 محاضر محاضر  السودانقسم المكتبات والمعلومات ، جامعة النيلين /  م17/12/2992

 مساعد تدريس مساعد تدريس    قسم المكتبات والمعلومات ، جامعة النيلين / السودان م27/7/1999

 : : المناصب اإلدارية المناصب اإلدارية 

 المنصب اإلداري التاريخ

 نائب مدير دار جامعة النيلين للنشر م13/6/2917

 جامعة النيلين  -مدير مركز اللغات  6/9/2910

 عميد كلية اآلداب  م 20/1/2911

 عميد المكتبات جامعة النيلين  م10/7/2919
 رئيس وحدة التقويم وضبط الجودة  م 12/19/2999
 رئيس قسم الخدمات المكتبية م 25/0/2992
 نائب عميد المكتبات 2/9/2997
 منسق المراكز الخارجية 1/2/2996

 مقرر قسم المكتبات والمعلومات  م 12/11/2993

 األبحاث العلمية المنشورةاألبحاث العلمية المنشورة

 # عنوان البحث جهة النشر وتاريخ النشر

مكتبة الملك عبد العزيز 
،مجلة التسجيلة ، الفهرس 

 م 2917العربي الموحد  

 1 تعزيز الوصول للمعرفة  : المكتبات السودانية والفهرس العربي الموحد 

مجلة الدراسات العليا جامعة 
 م2916النيلين  ، 

تنظيم وإتاحة  قواعد البيانات الببوجرافية  بالمكتبات الجامعية بوالية 
 الخرطوم 

2 

استخدام تقنيات المعلومات بأقسام المكتبات والمعلومات بكليات اآلداب  م2910مجلة آداب النيلين 
 بالجامعات السودانية . 

3 

مجلة أبحاث ودراسات 
 2910حوض النيل 

.  دراسة حالة المستودع Dspaceبناء المستودعات الرقمية بنظام 

 الرقمي لجامعة النيلين 

5 

مجلد المؤتمر العاشر لعمداء 
كليات اآلداب بالوطن 

 م 2913العربي ، لبنان ، 

التقويم الذاتي لكليات اآلداب بجامعات والية الخرطوم  دراسة حالة  كلية 
 االداب  جامعة النيلين

0 

الملك عبد العزيز مكتبة 
،مجلة التسجيلة ، الفهرس 

 م2912العربي الموحد  

تجربة استخدام نظام كوها مع الفهرس العربي الموحد ـ اللقاء الخامس 
 م2912للفهرس العربي الموحد ـ األردن ـ 

6 

 



 الدورات التدريبية والورش  

 # اسم الدورة الدورة  الجهة المنظمة  التاريخ 

دورة المحتوى الرقمي  في المكتبات واألرشيف  الفهرس العربي الموحد  م2916
 والمتاحف 

1 

 2 الحلول السحابية للمكتبات العربية  الفهرس العربي الموحد  م2916

 3 المكتبة الرقمية العربية : التطلعات والمتطلبات  الفهرس العربي الموحد  م2916

 5 قواعد وصف واتاحة المصادر  االتحاد العربي للمكتبات  2916

 0 االرشفة اإللكترونية  مركز سالرا للتدريب  م 2916

 6 التخطيط االستراتيجي  مركز التطوير االكاديمي والمهني م 2916

 7 تخطيط وإدارة مشروعات البحث العلمي  االكاديمية البريطانية  م2910

 2 التقويم وضبط الجودة لمؤسسات التعليم العالي  االكاديمية البريطانية  م2910

 9 نظم إدارة قواعد البيانات )اكسيس( مركز التطوير االكاديمي والمهني  م2910

 

 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية

 
 م2912 ورقة بعنوان )كلية االداب الواقع ورؤى التطوير (. المؤتمر الثاني لكلية اآلداب جامعة النيلين  /1
ورقة بعنوان   ) التقويم الذاتي لكلية اآلداب(  ـ المؤتمر العاشر لعمداء كليات اآلداب بالوطن العربي ،  /2

 م 2913لبينان ، 
ورقة بعنوان تجربة استخدام نظام كوها مع الفهرس العربي الموحد ـ اللقاء الخامس للفهرس العربي  /3

 م . 2912الموحد ـ األردن 
ستراتيجية  الستخدام البرامج المفتوحة المصدر بالمكتبات الجامعية بوالية الخرطوم . المؤتمر األبعاد اإل /5

 م 2910الرابع للجمعية السودانية للمكتبات والمعلومات 
دور الفهرس العربي الموحد في تعزيز الوصول للمعلومات بالمكتبات السودانية : اللقاء التاسع للفهرس  /2

 م.2917ت نوفمبر العربي الموحدالكوي
 حضور المؤتمرات من الثامن حتى الثاني عشر للجمعية العلمية لكليات االداب بالوطن العربي .  /9

 العضويات واللجان المشارك فيها

 اللجنة / الجهة  صفة العضوية  التاريخ 

مة  ، التابع لمكتبةة الملةك عبةد العزيةز العامةة  ،   الفهرس العربي الموحدالفهرس العربي الموحد عضو مجلس إدارة  م 2919م /2917 يز العا بد العز لك ع بة الم التابع لمكت
   الرياض ، المملكة العربية السعودية الرياض ، المملكة العربية السعودية 

 وضع تصورلدار جامعة النيلين للنشر  وضع تصورلدار جامعة النيلين للنشر  لجنة لجنة  عضوا  ومقررا   م2917

 لجنة وضع الئحة التأليف والنشرلجنة وضع الئحة التأليف والنشر عضوا  ومقررا   م2917

 الرضاء السودانالرضاء السودانلجنة مراجعة منهج قسم المكتبات بجامعة بخت لجنة مراجعة منهج قسم المكتبات بجامعة بخت  عضوا  ومقررا   م2917
 لجنة مؤتمر سنار الدولة المدينة الحضارةلجنة مؤتمر سنار الدولة المدينة الحضارة عضوا  ومقررا   م 2910
 لجنة مشروع رقمنة الرسائل الجامعية ، كلية الدراسات العليا لجنة مشروع رقمنة الرسائل الجامعية ، كلية الدراسات العليا  رئيس اللجنة  2910
 اللجنة التنفيذية للجمعية العلمية لعمداء كليات اآلداب بالوطن العربياللجنة التنفيذية للجمعية العلمية لعمداء كليات اآلداب بالوطن العربي عضوا   م 2910م ـ2913

 اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة جامعة النيليناللجنة التنفيذية لمجلس إدارة جامعة النيلين عضوا   م 2915م / 2912
 لجنة الدراسات اإلنسانية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  لجنة الدراسات اإلنسانية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي   عضوا   م2910م/ 2911
 مجلس عمداء جامعة النيلينمجلس عمداء جامعة النيلين عضوا   م2910م/ 2919



 اللجنة العليا للمؤتمر الثاني لكلية اآلداب جامعة النيلين اللجنة العليا للمؤتمر الثاني لكلية اآلداب جامعة النيلين  رئيس اللجنة  م2912
 لجنة وضع مناهج كلية اآلداب جامعة السالم ـ السودان لجنة وضع مناهج كلية اآلداب جامعة السالم ـ السودان  عضوا   م2912
 لجنة وضع تصور مناهج كلية اآلداب جامعة القرآن الكريم ـ السودانلجنة وضع تصور مناهج كلية اآلداب جامعة القرآن الكريم ـ السودان عضوا   م2912

 الجامعيالتدريس 
 

 مجال المساهمة

 # المقرر

 1 التكشيف واالستخالص  التدريس 

 2 الفهرسة الوصفية  التدريس 

 3 النشر وصناعة الكتب  التدريس 

 5 نظم إدارة قواعد البيانات  التدريس 

 0 مفاهيم قواعد بيانات  التدريس 

 6 حزم برمجية  التدريس 

 7 تطبيقات الحاسوب في المكتبات  التدريس 

 2 نظم استرجاع المعلومات  التدريس 

 9 الفهرسة اآللية  التدريس 

 19 دراسات سودانية  التدريس 

 11 تحليل وتصميم نظم المكتبات  التدريس 

 12 وسائط متعددة  التدريس 

 13 التحليل الموضوعي  التدريس

 15 مدخل مكتبات ومعلومات  التدريس 

 
 ) الماجستير بالمقررات(  الدراسات العليا

 # المقرر مجال المساهمة

 1 التحليل الموضوعي  تدريس فصل دراسي كامل 

 2 نظم إدارة قواعد البيانات  تدريس فصل دراسي كامل

 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة

استخدام االنظمة والبرامج المفتوحة المصدر بالمكتبات الجامعية السودانية            )رسالة ماجستير(             
 مشرف.

) رسالة ماجستير ( .              المستودعات الرقمية بالمكتبات الجامعية بوالية الخرطوم : دراسة تقويمية        
  مشرف 

)رسالة ماجستير ( .                  طرق واساليب االنتقال بين االنظمة اآللية بالمكتبات الجامعية بوالية الخرطوم 
 مشرف 

) تكميلي ماجستير (             مات المعلومات بالمكتبات الجامعية بوالية الخرطوم    دور االنترنت في ترقية خد
 . مشرف 

) رسالة ماجستير (             التخطيط إلنشاء مكتبة رقمية لمكتبة إدارة المياة الجوفية بوزارة الموارد المائية    
 ممتحن داخلي 



استخدام نظام تشغيل لينوكس إلعداد شبكة محلية بالمكتبة اإللكترونية جامعة النيلين ) تكميلي ماجستير (          
 ممتحن داخلي . 

دور بوابات المكتبات االلكترونية في تطوير خدمات المعلومات                           ) بحث تكميلي(              
 مشرف . 

ومات في تطوير الخدمات بالمكتبات الجامعية                            ) بحث تكميلي(              دور تقنيات المعل
 مشرف .

دور المستودعات الرقمية في دعم المحتوى الرقمي                                         ) بحث تكميلي(              
 مشرف .

ر المعلومات بالمكتبات المتخصصة               ) بحث تكميلي(              العوامل المؤثرة في بناء وتنمية مصاد
 مشرف .

تطبيقات البرمجيات المفتوحة المصدر في األرشفة اإللكترونية بالوزارات بوالية القضارف) بحث تكميلي(        
 مشرف .  

) بحث تكميلي(                                       تطبيق نظام كوها بمكتبات جامعة النيلين                             
 مشرف .

أثر المكتبات الجامعية في تنمية الوعي المعلوماتي الرقمي : دراسة تطبيقية على طالب الدراسات العليا 
 ) ماجستير ( جامعة الخرطوم    )ممتحن خارجي (    بجامعة الخرطوم بمجمع الوسط.

 
 العمل التطوعي

 

 # من إلى التطوع نوع الجهة

مدارس الخرطوم العالمية اإلعدادية )مدرسة 
 خيرية (

 1 2916 2912 رئيس لجنة اكاديمية 

 2 2990 2997 االمين المالي  الجمعية السودانية للمكتبات والمعلومات 

 

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

 Windows Millennium, 2000, XP  

  إجادة العمل على برامج إجادة العمل على برامجWord, Excel, PowerPoint  t.. 

  إجادة العمل على برنامج إجادة العمل على برنامجPhotoshop    واستخدام الـ واستخدام الـScanner  .وعرض البيانات.وعرض البيانات 

 .إجادة العمل على اإلنترنت.إجادة العمل على اإلنترنت 

 شيف . شيف . الخاصة بالمكتبات ودور الوثائق واالرالخاصة بالمكتبات ودور الوثائق واالر  واألنظمةواألنظمة  إجادة العمل في مجال الحزم والبرمجياتإجادة العمل في مجال الحزم والبرمجيات 

 الجوائز : الجوائز : 

حاصل على جائزة التميز لمكتبة جامعة النيلين من الفهرس العربي الموحد بالسعودية اثنا تولية وظيفة عميد 

م ، وتم منح الجائزة بدولة اإلمارات بجامعة العين وهي جائزة تمنح ألكثر 2911مكتبات جامعة النيلين عام 

 المكتبات تطورا  خالل العام . 

 


