
 البيانات الشخصية: أوال

 .أحمد بن عبدالعزيز الثميري: االسم         ·

 هـ3311بعمادة شؤون المكتبات بجامعة المجمعة من عام   أمين مكتبه: الوظيفة الحالية         ·

 هـ3331أمين مكتبه بعمادة شؤون المكتبات بجامعة االمام محمد بن سعود من عام : الوظيفة السابقه         ·

 .المكتبات: التخصص العام         ·

 السابعه: المرتبة         ·

 .أمين مكتبه: المسمى الوظيفي         ·

 0111313030: الجوال         ·

 063033161:هاتف العمل         ·

 063113160: فاكس العمل          ·

 a.aalthumairy@mu.edu.sa :البريد االلكتروني         ·

Personal Data 

Name: Ahmed Abdulaziz Alshemmari 

Present Position: Secretary of a library in deanship of libraries 

affairs in Almajma'ah University since 1433  

Previous Position: Library secretary in deanship of libraries affairs 

in Imam Mohammad Saud University since 1419 

General specialization: Libraries  

Rank: the Seventh  

Job title: Library secretary  

Mobile: 055-512-1040 

Business Phone: 06/ 404 1565 

Business fax: 06/ 432 4267 

e-mail: a.aalthumairy@mu.edu.sa  

Qualification:  

Diploma in library science from Institute of General Administration, 

1417 

Training Courses:  

1. A course in (Data Entry Program) for a month with excellent average 

2. A course in (Arriving at Excellent and Creative Performance 

Achievement) in Dubai 1428 

3. A course in (Advanced Electronic Archiving and Indexing for 

Documents and Files and Its Applications Using Internet) Dubai 2009 

4. A course in (Falsification in Documents and Manuscript) in King 

Faisal Center 2001 

5. A course in (Index and Authority Verification) 2002 

6. Courses in bibliographic description for information resources, 

building digital libraries, ufuq system for libraries and objectivity index, 

utilizing internet for developing libraries, information centers, 

bibliographic description for periodicals and libraries and information 

centers management.  
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Attending conferences, exhibits and workshops  

 

Mr. Althomeiri participated in different exhibits as a representative for 

Imam University such as the Companion Exhibit for Information 

Resources on the Islamic World (1999), Book Fair held in Casa Blanca 

(2009), Book Fair in King Abdulaziz in Jeddah (1424), Book Fair in 

Doha and Book Fair in Aljanaderiyyah Festival. 

Attending several conferences, workshops, seminars in the library 

and information field and the digital libraries      
 المؤهالت العلمية: ثانيا  

  هـ3330دبلوم المكتبات من معهد االدارة العامة عام 

 الدورات التدريبية الحاصل عليها متضمن اسم الدورة وتاريخها ومكان عقدها: ثالثا  

 لمدة شهر بتقدير ممتاز( أدخال البيانات ) دورة في برنامج  -     3

 هـ في دبي3311عام ( تميز واالبداعي الوصول إلى تحقيق األداء الم)دورة  -     1

الفهرسة واالرشفة االلكترونية المتقدمة للوثائق والملفات وتطبيقاتها باستخدام شبكة االنترنت ) دورة  -     1

 1001والتي اقيمت في دبي عام 

 1003في مركز الملك فيصل عام ( التزوير في المخطوطات والوثائق) دورة  -     3

 1001عام ( متخصصة في الفهرس والضبط االستنادي )دورة .  -     1

دورات في الوصف الببلوجرافي لمصادر المعلومات والبحث عن المعلومات في المراجع المطبوعة وبناء  -     6

المكتبات الرقمية ونظام االفق للمكتبات والفهرسة الموضوعية وبناء قوائم رؤوس الموضوعات وإستخدام 

وريات واالسترجاع اآللي للمعلومات اإلنترنت ألغراض المكتبات ومراكز المعلومات والوصف الببليوجرافي للد

 هـ3311في معهد االداره الى عام . وإدارة المكتبات ومراكز المعلومات وسلوكيات الوظيفة العامة

 حضور المؤتمرات والمعارض وورش العمل: رابعا  

والتي ( السالمي لندوة مصادر المعلومات عن العالم ا)  في عدة معارض ممثل لجامعة االمام في المعرض المصاحب  شارك

و معرض الكتاب الذي اقيم في  1001و في معرض الكتاب المقام في الدار البيضاء في عام 3111اقيمت بالرياض عام 

 .هـ و معرض الكتاب الذي اقيم في الدوحة ومعرض الكتاب بمهرجان الجنادريه 3313جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عام 

والندوات وورش العمل وحلقات النقاش في مجال المكتبات والمعلومات والمكتبات حضور العديد من المؤتمرات : خامسا  

 .الرقمية
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