
 

 

 Personal informationالبيانات الشخصية                                      
 

Name Faisal Salih Alsabor  
Gbreel  

 فيصل صالح الصبر
 جبريل

سماال  

Country Sudan  الدولة السودان 

State Rever Nile الوالية نهر النيل 

Nationality Sudanese  الجنسية سوداني 

ID 116-4925983-2 الرقم الوطني 

Religion The Islam  الديانة اإلسالم 

Birth Place Sudan – Reve Nile State 
– Abuhamad / Shreak 

والية نهر  –السودان 
/  دأبو حم –النيل 

 الشريك

 مكان الميالد

 تاريخ الميالد 1980 

Address IUA – Khartoum - 

Academic Affairs 
Deanship of 
Libraries 

جامعة إفريقيا العالمية   
عمادة   - خرطوم –

  المكتباتشؤون 

 العنوان

 Khartoum North  شمال الخرطوم  السكن 

Social status married الحالة اإلجتماعية متزوج 

Type Male  الجنس ذكر 

Phone +249912847993 & +249111035405 الهاتف 

E-mail Alsabor80@gmail.com البريد اإللكتروني 

 

 Qualification                                                            المؤهل العلمي
 

C.V                                                       السيرة الذاتي 

 بكالريوس  المؤهل
 

B.Sc Degree 

 Libraries and مكتبات ومعلومات التخصص
Information  

specialization 

 v.good Grade جدا جيد التقدير

mailto:abd.gafar180@gmail.com


 
 

 ماجستير المؤهل
 

Master  Degree 

 Libraries and ومعلوماتمكتبات  التخصص
Information 

specialization 

 University  بحري جامعة  الجامعة

دراسات المجتمع  الكلية
 والتنمية الريفية

 faculty 

 Date of award 2013 سنة الحصول عليها

  Training coursesالدورات التدريبية                                                     

Name  CDs/isis System in 
libraries and 
information 

( اآللي CDS/ISISنظـــام )
 للمكتبات والمعلومات

 الدورة

Place  IUA العالمية جامعة إفريقيا  المكان 

Supervisors Academic Affairs 
Deanship of Libraries 

الجهة  عمادة شؤون المكتبات
 المشرفة

Date  2009 فترة الدورة 

 

Name  Koha Integrated  System  
in Libraries Management  

نظام كوها المتكامل إلدارة 
 المكتبات

 الدورة

 Omdurman Islamic جامعة أم درمان االسالمية   الجامعة
university  

University 

 Arts faculty اآلداب الكلية

 Date of award 2004 سنة الحصول عليها

 دبلوم عالي المؤهل
 

B.Sc Degree 

 Libraries and مكتبات ومعلومات التخصص
Information 

Specialization 

 Juba  University جوباجامعة  الجامعة

دراسات المجتمع والتنمية  الكلية
 الريفية

 faculty 

 Date of award 2010 سنة الحصول عليها



Place Zaeem Alazahary 
University  

 جامعة الزعيم األزهري 
 

 المكان

Supervisors Information technology 
and Language Center   

مركز تقانة المعلومات 
 واللغات

الجهة 
 المشرفة

Date 21-25/4/2013  فترة
 الدورة

 

Name  Advanced Courses in 
Libraries 
Management - Koha 

دورة متقدمة في نظام 
 كوها  - إدارة المكتبات

 الدورة

Place   جمهورية مصر
القاهرة -العربية   

 المكان

Supervisors International center 
for libraries and 
information centers 

المركز الدولي للمكتبات 
 ومراكز المعلومات

 
 

 الجهة المشرفة

Date 5-7/2/2017 فترة الدورة 
 

Name  Workshop entitled KOHA – RDA -Dspace الدورة 

Place Cairo-Egypt المكان القاهرة-مصر 

Supervisors International 
center for 
libraries and 
information 
centers 

المركز الدولي للمكتبات 
 ومراكز المعلومات

 

 الجهة المشرفة

Date 7-11/2/2018 فترة الدورة 
 

 

 



Name    نظام دي سبيسD-

space 

 الدورة

Place Egypt - Cairo    المكان القاهرة  –مصر 

Supervisors International 
Center for libraries 
and information 
centers 

المركز الدولي للمكتبات 
 ومراكز المعلومات

 

 الجهة المشرفة

Date 7_8/2/2017 فترة الدورة 
 

Name  Koha Integrated  
System  in 
Libraries 
Management 

نظام كوها المتكامل إلدارة 
 المكتبات

 الدورة

Place IUA  إفريقيا العالميةجامعة  
 

 المكان

Supervisors   الجودة وترقية إدارة
األداء وعمادة شؤون 

 المكتبات

 الجهة المشرفة

Date 17-25/3/2014 فترة الدورة 
 

Name    نظام إدارة المحتوى
 D space   الرقمي 

 الدورة

Place IUA المكان جامعة إفريقيا العالمية 

Supervisors Academic Affairs 
Deanship of 
Libraries 

المكتبات نعمادة شؤو  الجهة المشرفة 

Date 21-25/6/2015 فترة الدورة 
 

 

 



 

Name   نظام إدارة استخدام وإدارة 
إلدارة    (Dspase)ديسبيس 

 المستودعات الرقمية

 الدورة

Place IUA المكان جامعة افريقيا العالمية 

Supervisors Sudanese 
academic  
library 

-اتحاد الجامعات السودانية 
األكاديمية  ائتالف المكتبات

 السودانية

 الجهة المشرفة

Date 5-9/3/2017 فترة الدورة 
 

Name    للمواقع  الكوادر الوسيطةإعداد
 القيادية

 الدورة

Place IUA العالمية جامعة إفريقيا  المكان 

Supervisors   مركز الفدرالية للبحوث وبناء
 القدرات

 الجهة المشرفة

Date 17-19/8/2015 فترة الدورة 
 

Name   تنظيم المؤتمرات  إدارة  الدورة 

Place   الخرطوم  -السودان– 
 وزارة الكهرباء

 المكان

Supervisors  الجهة المشرفة الجمعية السودانية للمكتبات 

Date 6-8/12/2011 فترة الدورة 

 

Name    قواعدRDA  للضبط

اإلستنادي ألسماء األشخاص 

 21وفق معيار مارك 

 الدورة

Place   المملكة العربية السعودية– 

مكتبة الملك  - الرياض
 عبدالعزيز العامة

 المكان



Supervisors  الجهة المشرفة الفهرس العربي الموحد 

Date 5-6/12/2018 فترة الدورة 

 
                                                                                المشاركات العلمية

 ورشة األرشفة اإللكترونية الذكية  

 الصفة مشارك  

Place Sudan-Khartoum  السودان   –الخرطوم  المكان 

Supervisors Almostand for 
training & HRD 

مركز المستند للتدريب 
 وتنمية الموارد البشرية

 الجهة المشرفة

Date 25 -26/3/2018  الورشةفترة  

 

للوثائق األرشفة اإللكترونية   
 والصور والفيديو

 ورشة

 الصفة مشارك  

Place  جمهورية مصر العربية-
مكتبة مصر  -الجيزة 
   العامة

 المكان

Supervisors   شركة الزاد للمكتبات
 والمعلومات

 الجهة المشرفة

Date 31/1/2018 – 3/2/2018 فترة الورشة 

 

المؤتمر العربي للمكتبات   
 والمعلومات

 المؤتمر

 بعنوان   

 الصفة مشارك  

Place Sudan-
Khartoum 

السودان   –الخرطوم   المكان 

Supervisors   الجهة المشرفة 



Date   المشاركةفترة  

 

 SALI 2ed 
conference 

المؤتمر العلمي الثاني 
 للجمعية السودانية للمكتبات

 المؤتمر

تطبيقات التكنولوجيا في   
لمكتبات ومراكز المعلومات ا

السودان : الواقع في 
 والتحديات ورؤى المستقبل

 بعنوان

 الصفة مشارك  

Place Sudan-
Khartoum 

 -الخرطوم  -السودان  
 جامعة الزعيم االزهري 

 المكان

Supervisors   الجمعية السودانية للمكتبات
)سالي(والمعلومات  

 الجهة المشرفة

Date 27-28/2011 فترة المشاركة 

 

المكتبات مؤتمر جمعية   
 والمعلومات الثاني

 المؤتمر

تطبيقات التكنولوجيات في   
المكتبات ومراكز المعلومـــــــات 

 في السودان

 بعنوان

 الصفة مشارك  

Place   جامعة الزعيم  -الخرطوم
 األزهري 

 المكان

Supervisors   الجهة المشرفة 

Date 27_ 28/7/2011 فترة المشاركة 

 



المؤتمر الثاني والعشرين   
العربي للمكتبات  لالتحاد

 والمعلومات )اعلم(

 المؤتمر

نظم وخدمات المعلومات   
ؤسسات المتخصصة في م

المعلومات العربية: الواقع 
.والطموح التحدياتو   

 بعنوان

 الصفة مشارك   

Place  المكان السودان 

Supervisors Arab federation 
for libraries & 
information  

العربي للمكتبات  االتحاد
)اعلم( والمعلومات  

 الجهة المشرفة

Date 18 - 21/12/2011 فترة المشاركة 

 

المؤتمر السابع والعشرون   
العربي للمكتبات  لالتحاد

 والمعلومات )اعلم(

 المؤتمر

الثقافة المعلوماتية في مجتمع   
 المعرفة العربي

 بعنوان

 الصفة  ورقةومقدم مشارك   

Place  مصر -األقصر  المكان 

Supervisors Arab federation 
for libraries & 
information  

العربي للمكتبات  االتحاد
 والمعلومات )اعلم(

 الجهة المشرفة

Date 14 -16/11/2016 فترة المشاركة 

 



المؤتمر العربي للمكتبات   
 والمعلومات

 المؤتمر

 بعنوان   

م ورقةومقدمشارك     الصفة 

Place  المكان القاهرة 

Supervisors   الجهة المشرفة 

Date 2016 فترة المشاركة 

 

المؤتمر الدولي الرابع للغة   
 العربية

 المؤتمر

 بعنوان   

 الصفة مشارك ومقدم ورقة  

Place  المكان دبي 

Supervisors   الجهة المشرفة 

Date 2015 فترة المشاركة 

    Experience                                                  برات العملية الخ

محاضر بعمادة شؤون المكتبات بجامعة 
  .إفريقيا العلمية

  
 
 
 

   محاضر متعاون بكلية اإلعالم 

 رئيس قسم خدمات المعلومات وتقانتها

 -م 4102 بعمادة المكتبات

  

    -م 4102 مدير إدارة نظام كوها اآللي

للجامعة رئيس إدارة المستودع الرقمي 

4102 - 

  

   - 4102رئيس مكتبة أرشيف الجامعة 

   قسم المعالجة الفنية الفهرسة والتصنيف -



أمين مكتبة مركز البحوث والدراسات  -
 اإلفريقية 

أمين مكتبة مركز مصادر المعلومات  -
 الطبية

 
 

 Skills                                                                                     المهارات
 

التعامل مع الحاسب األلي    Computer proficiency 

 printing  الطباعة

 Computer skills  مهارات الحاسوب

 

 languages                                                                                    اللغات
 . Arabic languages speaking and writing  اللغة العربية تحدث وكتابة جيد جدا  

V.G 

تحدث وكتابة جيد ةلغة اإلنجليزيال   English languages speaking and wright .G 

 


