
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ســيرة ذاتيـــــة

 عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدهللا العمران.د

                                                      

 

 :المعلومات الشخصية

 .عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدهللا العمران                :االسم          ·

 22822 الرياض   68268    .ب. ص     :العنوان البريدي          ·

  benomran@mu.edu.sa   : البريد اإللكتروني          ·

 abdulaziz_alomran@yahoo.com أو

  

 :المرتبة العلمية

 .أستاذ مساعد

 :الدرجات العلمية

o    ،الواليات  -بنسلفانيا  –بتسبرج )علم المكتبات المعلومات، جامعة بتسبرج  دكتوراه الفلسفة

 .م2002/هـ2222،(المتحدة األمريكية

o        الواليات المتحدة  –أريزونا  –توسان )ماجستير في اآلداب، علم مكتبات، جامعة أريزونا

 .م2991/هـ2228،(األمريكية

o   المملكة العربية  -الرياض)داب، علوم مكتبات ومعلومات، جامعة المل  سعود بكالوريوس في اآل

 .م2990/هـ2220، (السعودية

 :الدورات التدريبية

o        ،البحث في قواعد البيانات والمكتبات الرقمية، جامعة المل  سعود، عمادة تطوير المهارات

 .هـ22/2/2222ـ22

o       ،هـ22/2/2220-20جامعة المل  سعود، عمادة الجودة،  الجودة واالعتماد األكاديمي. 

o        م22/9/2996جامعة بتسبرج،  –مهارات اإلنترنت، مركز تعليم الحاسب. 

o       تصميم صفحات اإلنترنت باستخدام لغة HTML ( 2رقم) جامعة  –، مركز تعليم الحاسب

 .م26/20/2996بتسبرج، 

o       خدام لغةتصميم صفحات اإلنترنت باست HTML ( 2رقم) جامعة  –، مركز تعليم الحاسب

 .م20/22/2996بتسبرج، 

mailto:benomran@mu.edu.sa
mailto:abdulaziz_alomran@yahoo.com


o    تصميم ونشر مواقع اإلنترنت باستخدام برامج الفالش و الفوتوشوب والفرونت بيج، مركز

 .هـ2222المملكة لتعليم الحاسب اآللي، جمادى األول 

 :التاريخ الوظيفي

o       تاريخه -هـ 29/22/2222جمعة، عميد شؤون المكتبات، جامعة الم. 

o        ،هـ26/22/2222 -هـ 22/8/2222مشرف على شؤون المكتبات، جامعة المجمعة. 

o        ،مشرف على مكتب متابعة أعمال جامعة المجمعة في جامعة المل  سعود، جامعة المجمعة

 .تاريخه -هـ 8/2/2222

o   لمل  سعود، كلية اآلداب، قسم علوم المكتبات رئيس قسم علوم المكتبات والمعلومات، جامعة ا

 (.م6/2/2020  -م 20/2/2006)هـ 22/2/2222 -هـ 22/2/2229والمعلومات، 

o    ،أستاذ مساعد، جامعة المل  سعود، كلية اآلداب، قسم علوم المكتبات والمعلومات

 (.تاريخه -م 29/6/2002)هـ تاريخه 26/2/2222

o    وكيل عمادة شؤون المكتبات للشؤون الفنية والتقنية، جامعة المل  سعود، عمادة شؤون

 .هـ22/22/2228 -  هـ22/22/2222المكتبات، 

o    ،هـ 20/1/2222معيد، جامعة المل  سعود، كلية اآلداب، قسم علوم المكتبات والمعلومات- 

 (.م29/6/2002 –م 26/22/2992)هـ 26/2/2222

o        ،1/6/2990)هـ 20/1/2222 -هـ 22/2/2222مفهرس، مكتبة المل  فهد الوطنية- 

 (.م26/22/2992

 :اللجان والخبرات

 :لجان القسم

o    مقرر لجنة المعامل والتجهيزات، قسم علوم المكتبات والمعلومات، جامعة المل  سعود، األعوام

هـ، و عضو 2226/2229هـ و 2222/2221هـ و 2222/2222هـ و 2222/2222: الجامعية

 .هـ2226/2226اللجنة 

o    عضو لجنة البحوث والترجمة، قسم علوم المكتبات والمعلومات، جامعة المل  سعود، األعوام

 .هـ2228/2226هـ و 2222/2221هـ و 2222/2222هـ و 2222/2222: الجامعية

o   امعة المل  سعود، األعوام عضو لجنة الخطط الدراسية، قسم علوم المكتبات والمعلومات، ج

 .هـ2222/2221هـ و 2222/2222هـ و 2222/2222: الجامعية

o        عضو لجنة النشاطات الالصفية، قسم علوم المكتبات والمعلومات، جامعة المل  سعود، العام

 .هـ2222/2222: الجامعي

o       ل  سعود، العام الجامعيعضو لجنة االمتحانات، قسم علوم المكتبات والمعلومات، جامعة الم :

 .هـ2222/2222

o   عضو لجنة الجداول، قسم علوم المكتبات والمعلومات، جامعة المل  سعود، العام الجامعي :

هـ ومقرر اللجنة عام 2226/2229هـ و 2228/2226هـ و 2221/2228هـ و 2222/2221

 .هـ2226/2226



o   بات والمعلومات، جامعة المل  سعود، عضو لجنة موقع القسم على الشبكة، قسم علوم المكت

هـ و 2228/2226هـ و 2221/2228هـ و 2222/2221هـ و 2222/2222: األعوام الجامعية

 .هـ2226/2229

 :لجان الكلية والجامعة وغيرهما

o    ،رئيس اللجنة التنفيذية لتكريم من خدموا الجامعة في السنة التأسيسية األولى، جامعة المجمعة

 .هـ2/6/2222 -هـ 28/2/2222

o    هـ، جامعة 2222رئيس لجنة اإلشراف على إجراءات إقفال الحسابات الختامية للعام المالي

 .هـ20/6/2222 -هـ 2/1/2222المجمعة، 

o        ،عضو لجنة الجداول الدراسية والتعاون الخارجي للتدريس، جامعة المجمعة

 .تاريخه -هـ 28/20/2222

o        ،تاريخه -هـ 28/20/2222عضو لجنة التعامالت اإللكترونية، جامعة المجمعة. 

o        ،تاريخه -هـ 2/9/2222عضو لجنة حقوق األفراد، جامعة المجمعة. 

o    ،هـ 22/2/2222هـ ـ 22/2/2229 عضو مجلس كلية اآلداب، كلية اآلداب، جامعة المل  سعود

 (.م6/2/2020 –م 20/2/2006)

o   هـ ـ 22/2/2229. عضو لجنة الجودة المركزية في كلية اآلداب، جامعة المل  سعود

 (.م6/2/2020 -م 20/2/2006)هـ 22/2/2222

o   مركز جامعة المل  سعود، المركز الوطني . عضو لجان اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم

 .هـ2222 -هـ 2226. للقياس والتقويم في التعليم العالي

o    عضو اللجنة الفرعية الخاصة باختيار النظام اآللي الجديد لمكتبات جامعة المل  سعود، عمادة

 .هـ2228 -هـ 2222شؤون المكتبات، جامعة المل  سعود، العام الجامعي، 

o   عضو اللجنة االستشارية لمكتبة األمير سلمان المركزية وفروعها، العام الجامعي :

 .هـ2221/2228هـ و 2222/2221هـ و 2222/2222

o        ،كلية  عضو اللجنة التحضيرية لندوة المنهجية واإلبداع في البحث العلمي العربي المعاصر

 .هـ2222/2221: اآلداب، جامعة المل  سعود، العام الجامعي

o        ،كلية اآلداب، جامعة المل  سعود عضو اللجنة التحضيرية لندوة األمير سلمان بن عبدالعزيز ،

 .هـ2226: العام الجامعي

o    (هـ26/6/2221-6)نائب رئيس اللجنة التنظيمية لمعرض الرياض الدولي العاشر للكتاب ،

 .هـ2221عمادة شؤون المكتبات، جامعة المل  سعود، العام الجامعي، 

o    عمادة (هـ26/6/2221-6)عضو اللجنة العليا لتنظيم معرض الرياض الدولي العاشر للكتاب ،

 .هـ2221ون المكتبات، جامعة المل  سعود، العام الجامعي، شؤ

o   تحديات الواقع وتطلعات المستقبل : عضو اللجنة التنظيمية لندوة المكتبات العامة في المملكة

: كلية اآلداب، جامعة المل  سعود، العام الجامعي(. م26/9/2001-26=هـ 22-22/6/2228)

 .هـ2228/2226

 :النشاط البحثي

o       6-2ص ص( هـ2222صفر )2مجلة المعلوماتية، ع  .الرهبة من المكتبة. 



o   دراسة لواقعها في مدينة الرياض: استخدام مصادر المعلومات في مؤسسات القطاع الخاص.  

-82: ، ص ص2، ع 26، م اآلداب والعلوم اإلنسانية : مجلة جامعة المل  عبدالعزيز 

 (.هـ2220/م2009)208

o   ات شؤون المكتبات في الجامعات السعودية ودورها في تعزيز المحتوى الرقمي على مواقع عماد

 .هـ2222تحت النشر، . دراسة تحليلية مقارنة  :شبكة اإلنترنت
 


