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 المؤهالت العلمية:

 م.1977في التربية )األول على الدفعة(، الجامعة األردنية،  البكالوريوس -1

)بعثةة م.1979في علم المكتبات والتوثيق، الجامعةة األردنيةة،  العليا دبلوم الدراسات -2

 .(الجامعة االردنيةعلى نفقة 

) بعثةةة علةةى نفقةةة م.1981بريطانيةةا،  -فةةي علةةم المكتبةةات، جامعةةة ويلةة  الماجسةةتير -3

 .(البريطاني المرك  الثقافي

فةةةي علةةةم المكتبةةةات والمعلومةةةات، جامعةةةة بتسةةةبير،، الواليةةةات المت ةةةدة،  الةةةدكتورا  -4

 .) بعثة على نفقة الجامعة األردنية( م.1986

 الخبرات األكاديمية:

بلةةوم علةةم المكتبةةات والتوثيةةق فةةي كليةةة التربيةةة فةةي برنةةام  د مسةةاعد ب ةةد وتةةدريس -1

 .1983-1981م اضر متفر،، م،1979-1977بالجامعة األردنية، 

المسةاعد فةي دبلةوم علةم المكتبةات والمعلومةات فةي  والمعلومةات أستاذ علم المكتبات -2

 م.1990صيف  -1986كلية التربية بالجامعة األردنية، صيف

في برنام  مصادر التعلم والمعلومةات فةي  ات المساعدأستاذ علم المكتبات والمعلوم -3

منتصةةف  -1990قسةةم تكنولوجيةةا التعلةةيم )كليةةة التربيةةة( بجامعةةة الب ةةري ، صةةيف 

 م.1993

في برنام  مصادر التعلم والمعلومات فةي أستاذ علم المكتبات والمعلومات المشارك  -4

وفةةي جامعةةة  م1998م و تةةى نيايةةة صةةيف 1993قسةةم تكنولوجيةةا التعلةةيم، منتصةةف

 م.2005 تى صيف )األرد ( البلقاء التطبيقية 
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فةي دارةرة العلةوم ارداريةمجامعةة البلقةاء التطبيقيةة،  أستاذ علم المكتبات والمعلومات -5

 .2007م و تى صيف 2005صيف 

أسةةتاذ علةةم المكتبةةات والمعلومةةات، كليةةة العلةةوم التربويةةة، جامعةةة ال رقةةاء ال اصةةة،  -6

 م.2009صيف  م،  تى 2007صيف 

 و تةةى 2009أسةةتاذ علةةم المكتبةةات والمعلومةةات، جامعةةة البلقةةاء التطبيقيةةة، صةةيف  -7

 .م 2011  صيف

 و تى اآل .  2011األردنية، صيف  جامعةالأستاذ علم المكتبات والمعلومات،  -8

 الخبرات اإلدارية:

 م.1983 -1982، سكرتير جمعية المكتبات األردنية -1
 -1989فةةي الجامعةةة األردنيةةة،  دبلةةوم علةةم المكتبةةات والمعلومةةاتمشةةرف برنةةام   -2

 م.1990
 م.1989 -1988في الجامعة األردنية،  مقرر مجلس كلية التربية -3
 م.1998-1992في جامعة الب ري ،  منسق برنام  مصادر التعلم والمعلومات -4
-1992ي ، فةةي كليةةة التربيةةة بجامعةةة الب ةةر مقةةرر مجلةةس قسةةم تكنولوجيةةا التعلةةيم -5

 م.1998
 م.1996-1992في جامعة الب ري ،  عضو مجلس كلية التربية -6
-1993في كلية التربية بجامعةة الب ةري ،  عضو لجنة ترقية أعضاء هيرة التدريس -7

وفي جامعة  لبلقاةا   (م 2009م  تى 2007وفي جامعة ال رقاء ال اصة )، م1996
 م(.2011-2009لبتطلياي )

-1994فةي تةونس،  التنفيةذ  لتت ةاد العربةي للمكتبةات والمعلومةاتعضو المكتب  -8

 م2010-2008م+ 1997
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 م.1997-1996في جمعية تنمية الطفولة الب رينية،  نارب رريسة اللجنة الثقافية -9
 م.2000جامعة البلقاء التطبيقية لعام  –رريس داررة العلوم اردارية -10
 م.2000 ةنارب رريس جمعية المكتبات األردني -11
 م.2001لعام  رريس جمعية المكتبات األردنية -12
 م.2003-2002األرد   –نارب رريس الناد  العربي للمعلومات -13
 تى صيف  2004جامعة البلقاء التطبيقية  – كلية الت طيط واردارة –نارب العميد -14

 م.2007

 تةى صةيف  2007، صةيف جامعة ال رقاء ال اصة –كلية العلوم التربوية -عميد -15

 .2009م

 –م 2010 للعلةةةوم االنسةةةانية)جامعة العلةةةوم التطبيقيةةةة(كليةةةة السةةةلط لعميةةةد أول  -16
 م.2011

 م.2015 -2014رريس جمعية المكتبات والمعلومات األردنية لدورة  -17

 * المؤتمرات، الندوات والملتقيات العلمية:

نةوفمبر  12-7 الرياض، العربي،ندوة تدريس علم المكتبات والمعلومات في الوط   -1

 54فةي ععةداد تقريةر الوفةد األردنةي للنةدوة ويقةي التقريةر فةي  م، وقد شاركت1981

 صف ة.

م، وقةد 1985شةيكاوو،  (،ALAالمؤتمر السنو  العام لجمعية المكتبات األمريكية ) -2

مةة  بةةي  طلبةةة الةةدكتورا  فةةي كليةةة علةةم المكتبةةات والمعلومةةات بجامعةةة  تةةم ا تيةةار 

 بتسبير، ل ضور المؤتمر على نفقة جمعية المكتبات األمريكية.

، عما ، الجمعية المؤتمر الوطني األول لل اسبات ارلكترونية وتطبيقاتيا في األرد  -3

اد ورقةة للمةؤتمر فةي ععةد م، وقةد شةاركت1986تشري  ثةاني  5-2 العلمية الملكيـة،

بعنةةوا  اسةةت دام ال اسةةوب فةةي المكتبةةات األردنيةةة نشةةرت فيمةةا بعةةد ضةةم  أعمةةال 
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 المؤتمر.

م، 1987ة الةدول العربيةة، ، تةونس، جامعةالمؤتمر األول للشبكة العربية للمعلومةات -4

ومةات بجامعةة الةدول المؤتمر بدعوة وتمويل م  مركة  التوثيةق والمعل وقد  ضرت

رقةةةة للمةةةؤتمر بعنةةوا ا قواعةةةد البيانةةةات الببليوورافيةةةة ومعةةةايير و العربيةةة، وقةةةدمت

 م.1988ا تيارها نشرت في كتاب صدر في تونس عام 

 24-23، مؤسسةةة نةةور ال سةةي ، نةةدوة أدب األطفةةال فةةي األرد ا الواقةةي والتطلعةةات -5

ورقةة فييةا  بعنةوا ا    اللجنة الت ضةيرية للنةدوة، وقةدمضم كنتم، وقد 1988آذار 

بةةات األطفةةال فةةي األرد  نشةةرت فةةي كتةةاب صةةدر عةة  و ارة الثقافةةة عةةام واقةةي مكت

 م.1990

م، 1988التربيةة والتعلةيم، عمةا ، و ارة  المؤتمر الوطني األول للتطوير التربو ، -6

عضواً في لجنة المكتبات المدرسةية التةي أعةدت تقريةراً شةامتً  ةول واقةي  وقد كنت

 طويرها.المكتبات المدرسية في األرد  وأساليب ت

م، وقةةد 1989، تةةونس النةةدوة العربيةةة الثانيةةة لتت ةةاد العربةةي للمكتبةةات والمعلومةةات -7

للندوة ورقة  بعنةوا ا مشةكتت نقةل تكنولوجيةا المعلومةات علةى الةدول الناميةة  تقدم

نشةرت فيمةا بعةةد فةي كتةاب تقنيةةات االتصةاالت فةةي الةوط  العربةي الةةذ  صةدر عةة  

ع ةةدج جلسةةات  م، وقةةد تةةرأس1991افةةة والعلةةوم عةةام قالمنظمةةة العربيةةة للتربيةةة والث

 الندوة.

 5-3 ، عمةةا ، الجمعيةةة العلميةةة الملكيةةة، عمةةا نةةدوة السياسةةات الوطنيةةة للمعلومةةات -8

فةةي ععةةداد التقريةةر النيةةاري  م، وقةةد تةةم ا تيةةار  مقةةرراً للنةةدوة وشةةارك1989نيسةةا  

 للندوة.

بات والمعلومات العراقية، بغداد، م  جمعية المكت المؤتمر العلمي الثام  للمعلومات، -9

" دمة الب د المباشر في م(، كما قدمت ورقة للمؤتمر بعنوا ا 1989م12م19-21)
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الصةةةةادرة عةةةة  الجامعةةةةة نشةةةةرت فةةةةي وقةةةةاري ب ةةةةود المةةةةؤتمر  نظةةةةم المعلومةةةةات"

 المستنصرية، وقد ترأست ع دج جلسات المؤتمر.

 جامعةةة الب ةةري   ةةول التعلةةيم الجةةامعي،المةةؤتمر العلمةةي الثةةاني لكليةةة التربيةةة فةةي  -10

 م. وكنت رريس اللجنة ارعتمية للمؤتمر.1991جامعة الب ري ، 

الةةذ  عقدتةةع جمعيةةة المكتبةةات األردنيةةة فةةي المةةؤتمر الثةةاني للمكتبيةةي  فةةي األرد ،  -11

م، وقد قدمت ورقة للمؤتمر  ول مكتبات األطفال في األرد ا 1991عما ، أكتوبر 

 .كتت""الواقي والمش

نةدوة ن ةةو تربيةة أفضةةل لتلميةذ المر لةةة االبتداريةة فةةي دول مجلةس التعةةاو  لةةدول   -12

م( وقةةد 1992عبريةةل  27-25كليةةة التربيةةة، جامعةةة قطةةر، الدو ةةة )ال لةةي  العربةةي، 

 "واقي مكتبات المدارس االبتدارية في دولة الب ري ".قدمت ورقة للندوة بعنوا ا 

، مدرسةة علةوم المكتبةات وارعةتم فةي الةوط  العربةياجتماع  براء تدريس علةم  -13

(م، وقةةد  ضةةرت االجتمةةاع بةةدعوة 1993م5م14-10ارعةةتم، الربةةاطم المغةةرب )

وتمويةةل مةة  منظمةةة اليونسةةكو، وقةةدم ورقةةة  ةةول تةةدريس علةةم المكتبةةات فةةي دولةةة 

الب ةةري ، وقةةد تةةم ا تيةةار  ضةةم  اللجنةةة الت ضةةيرية والت سيسةةية للجمعيةةة العربيةةة 

تةدريس علةةوم المكتبةات والمعلومةةات فةي الةةوط  العربةي، التةةي تةم تشةةكيليا  لمةدارس

 على هامش المؤتمر.

، وعنوانيةا المكتبةات الندوة العربية الرابعة لتت ةاد العربةي للمكتبةات والمعلومةات -14

 7-4)الجامعيةا دعامةة الب ةد العلمةي والعمةل التربةو  فةي الةوط  العربةي، تةونس 

 "مكتبة جامعة الب ري  و دماتيا"ورقة للندوة بعنوا ا  مت(م. وقد قد1993ديسمبر 

 نشرت ال قاً في كتاب صدر ع  االت اد العربي للمكتبات والمعلومات.

، الب ري ، االجتماع الثاني لجمعيات المكتبات المت صصة في دول ال لي  العربية -15

 عضو في الجمعية المذكورة. (م، علماً ب نني1994م1م12-15)

 11-9)  ، جامعة الب ري ،ب، كلية اآلداة عشكالية المني  في العلوم االجتماعيةندو -16
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 م.(1994عبريل 

،  وةةوا ، تةةونس النةةدوة العربيةةة ال امسةةة لتت ةةاد العربةةي للمكتبةةات والمعلومةةات -17

"تطور برام  تدريس علم ورقة للندوة بعنوا ا  (م. وقد قدمت1994أكتوبر21-23)

 ع دج الجلسات. وترأست ي "المكتبات في دولة الب ر

 م.(1994نوفمبر6-5)، ناد  العروبة، ندوة واقي الثقافة في دولة الب ري  -18

(م. وقةد 1995نةوفمبر 24-22).  ووا م تونسالندوة العربية السادسة للمعلومات -19

. "المكتبات العامة في دولة الب ري ا الواقي والمشةكتت"للندوة ورقة بعنوا ا  قدمت

مقرراً للجنةة لصةياوة البيةا  ال تةامي  لجلسة الرابعة للندوة وتم ا تيار ا ترأستكما 

 للندوة.

 م.(1996م11م13)فندق هوليدا  ع  ) المنامة( ، الب ري  ندوة  قوق الطفل -20

، التةةي عقةةدتيا جمعيةةة المكتبةةات نةةدوة رواد ال ركةةة المكتبيةةة فةةي الةةوط  العربةةي -21

عة  السةيرة الذاتيةة ورقة للندوة  م، وقد قدمت1996في عما  في أوسطس األردنية 

 .للدكتور  لمي فودة""

للنةدوة  تم، وقد قدم(1996نوفمبر 6-2)، عما  الندوة العربية السابعة للمعلومات -22

(ا الواقةةي 1996-1976"النشةةاط الببليةةوورافي فةةي دولةةة الب ةةري  )ورقةةة بعنةةوا ا 

 ."والمشكتت

م، (1997م8م14-13)، ردنيةةي ا المكتبةةات والتنميةةةالمةةؤتمر الرابةةي للمكتبةةي  األ -23

 رريس اللجنة ارعتمية للمؤتمر.وكنت 

 4-1)فةةي القةةاهرة،  لمعلومةةاتالعربةةي للمكتبةةات وا لتت ةةادالنةةدوة العربيةةة الثامنةةة  -24

"اسةت دام شةبكة ارنترنةت فةي للنةدوة ورقةة  بعنةوا ا  وقد قةدمتم، (1997نوفمبر، 

"اسةت دام  دمةة الب ةد فةي قواعةد  اقةة أ ةرج بعنةوا ، وورمكتبة جامعةة الب ةري "

 .البيانات الم  نة على اسطوانات اللي ر في جامعة الب ري "

 18-17). جامعةةةةةةة الب ةةةةةةري  نةةةةةةدوة الكتةةةةةةاب الجةةةةةةامعي  اضةةةةةةراً ومسةةةةةةتقبتً  -25
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 عضو اللجنة ارعتمية للندوة.وكنت م، (1977نوفمبر

عمةةا  ، األرد  وت ةةديات المسةةتقبلنةةدوة واقةةي المكتبةةات ومراكةة  المعلومةةات فةةي  -26

"واقي برام  تةدريس علةم الورقة الرريسية للندوة بعنوا ا  (م. وقدمت1998م8م19)

 ."المكتبات في األرد 

ع ةةةدج ترأسةةةت . وقةةةد (م1998م11م26-21)ا بغةةةداد مةةةؤتمر المكتبةةةات الجامعيةةةة -27

الجامعية أثناء "برام  تدريب العاملي  في المكتبات ورقة بعنوا ا  لسات، وقدمتالج

 .ال دمة"

جامعةةةة مؤتةةةة )الكةةةرك( فةةةي  ،نةةةدوة واقةةةي ال ركةةةة المكتبيةةةة فةةةي جنةةةوب األرد  -28

 .(م1999م5م5)

                       ، وعقةةةةةةةدت فةةةةةةةي دمشةةةةةةةقالنةةةةةةةدوة السادسةةةةةةةة للمكتبةةةةةةةات فةةةةةةةي بةةةةةةةتد الشةةةةةةةام -29

"االسةتبيانات أداة لجمةي المعلومةات  اورقة بعنوا  (م. وقد قدمت1999م6م23-24)

 ع دج الجلسات. ، كما ترأستفي دراسات المستفيدي "

                 . الجامعةةةةةة األردنيةةةةةة المةةةةةؤتمر الةةةةةوطني التربةةةةةو  لةةةةةو ارة التربيةةةةةة والتعلةةةةةيم -30

 م. )لجنة  براء تكنولوجيا التعليم(.(1999م9م29-30)

( 1999م4م24)التي عقدت في عما  يوم ندوة يوم الكتاب العالمي و قوق النشر  -31

 .""المكتبات العامة في األرد ا وقدمت ورقة بعنوا 

 .م1999أيلول  -ندوة المكتبات في م افظة المفرق )األرد ( -32

)التعلةةيم الجةةامعي مةةا بةةي   المةةؤتمر العلمةةي الرابةةي لكليةةة التربيةةة بجامعةةة الب ةةري  -33

ت (م وقةدم2000م3م8-6)استيتك المعرفة وعنتاجيا( والذ  عقد في الفترة مةا بةي  

"المكتبةات الجامعيةة ودورهةا فةي التعامةل مةي مصةادر للمؤتمر ورقةة عمةل بعنةوا ا 

 .المعرفة"

و ارة التربيةةةة والتعلةةةيم  -نةةةدوة العةةة وف عةةة  القةةةراءة فةةةي المكتبةةةات المدرسةةةية -34

(م وقد قدمت للندوة الورقة الرريسية بعنةوا ا 2000م3م26-25)رام هللا  -الفلسطينية
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 الجلسة الثانية والجلسة ال تامية للندوة. ترأست، كما ""القراءة والمكتبة

التةي عقةدتيا جمعيةة المكتبةات األردنيةة فةي  ندوة تدريس علم المكتبات فةي األرد  -35

للنةةةةدوة ورقةةةةة بعنةةةةوا ا  (م وقةةةةدمت2000م4م19)جامعةةةةة البلقةةةةاء التطبيقيةةةةة يةةةةوم 

صةةار  "بكةةالوريوس عدارة المكتبةةات والمعلومةةات فةةي جامعةةة البلقةةاء التطبيقيةةة و 

 الجلسة الثانية للندوة. "، كما ترأستطلبة الدفعة األولى

التةةي نظمتيةةا مديريةةةة ثقافةةة ال رقةةاء يةةةوم نةةدوة نشةةر الكتةةاب األردنةةةي واربةةداع  -36

 ."نشر الكتاب عالمياً وأردنياً"(م وقد قدمت ورقة بعنوا ا 2000م4م25)

بالتعةاو  مةي جامعةة  المؤتمر ال اد  عشر لتت اد العربةي للمكتبةات والمعلومةات -37

(م. وقةةدمت ورقةةة للمةةؤتمر بعنةةوا ا 2000م9م17-12)القةةاهرة  –الةةدول العربيةةة 

 . "المكتبات في مدينة  القدس"

، عمةةةةةا  نةةةةةدوة مكتبةةةةةات األطفةةةةةال التةةةةةي نظمتيةةةةةا جمعيةةةةةة أصةةةةةدقاء األطفةةةةةال -38

  "القراءة والطفل".ورقة رريسية للندوة  ولا  (م وقدمت2001م8م22)

                              ، دمشةةةةةةةةةقمنةةةةةةةةةة لجمعيةةةةةةةةةات المكتبةةةةةةةةةات فةةةةةةةةةي بةةةةةةةةةتد الشةةةةةةةةةامالنةةةةةةةةةدوة الثا -39

"المكتبةات المتنقلةة ودورهةا فةي ورقة للندوة بعنوا ا  ت. وقدم(م2001م6م19-20)

 ع دج جلسات الندوة. ت. كما ترأس دمة ذو  الفرات ال اصة"

بةةات ومراكةة  "المكتوكةةا  ت ةةت عنةةوا ا  المةةؤتمر ال ةةامس للمكتبةةي  األردنيةةي  -40

(م. وقةد 2002م9م26-25)، عمةا  "المعلومات دورها في التنمية الثقافية المعاصرة

 ع دج الجلسات. ترأست

المكتبات ارلكترونية ، مؤتمر جمعية المكتبات المت صصة في دول ال لي  العربي -41

ورقة للمؤتمر بعنوا ا  (م، وقد قدمت2002م4-2 ليجية وت ديات العصر(. قطر )ال

 .مية الموارد البشرية في المكتبات ارلكترونية""تن

، الذ  عقد  المعيد الدولي للتضام  مي النسـةـاء، مؤتمرا ن ـو مجتمـي للمعلومـات -42

"مجتمي المعلومات للمؤتمر ورقة بعنوا ا  (م، وقد قدمت2004م9م15-13)عمــا  
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 .والواقي العربي"

"التعليم الجامعي بي  بعنوا ا  التربيةمجامعة الب ري المؤتمر التربو  الرابي لكلية  -43

ورقةةة للمةةؤتمر بعنةةوا ا  ، وقةةد قةةدمتعنتةةاا المعرقةةة واسةةتيتك مصةةادر المعرفةةة"

 ."المكتبات الجامعية ودورها في التعامل مي مصادر المعرفة"

"دور )سوريا( وكانت بعنوا ا  ندوة المعلومات ال امسة للناد  العربي للمعلومات -44

(م. 2002م7م4-2) . دمشق توثيق والمعلومات في بناء مجتمي المعلومات العربي"ال

"السةةمات األكاديميةةة واالجتماعيةةة واالقتصةةادية ودوافةةي ورقةةة بعنةةوا ا  وقةةد قةةدمت

 .االلت اق بت ص  المكتبات والمعلومات لدج الطلبة في الجامعات األردنية"

جامعةةة البلقةةاء التطبيقيةةة  -السةةلط .نةةدوة تجةةارب ال وسةةبة فةةي المكتبةةات األردنيةةة -45

 الجلسة الثانية للندوة. قد ترأستم، و2002

التي نظمتيا كلية ارعتم  ندوة تدريس علم المكتبات والمعلومات في البتد العربية -46

ورقةة للنةدوة  (م، وقةد قةدمت2002م6م6-4)والتوثيق فةي الجامعةة اللبنانيةة. بيةروت 

تةةدريس علةةم المكتبةةات والمعلومةةات علةةى المسةةتوج "التجربةةة األردنيةةة فةةي بعنةةوا ا 

 مقرراً ر دج الجلسات. . كما تم ا تيار الجامعيا الواقي والمشكتت"

والذ  عقد بالتعاو  مي  المؤتمر الرابي عشر لتت اد العربي للمكتبات والمعلومات -47

ي الوط  "هندسة المعرفة فأكاديمية الدراسات العليا في طرابلسم ليبيا ت ت عنوا ا 

ورقةةةة للمةةةؤتمر بعنةةةوا ا  قةةةدمتم. وقةةةد (2003م12م18-14). طةةةرابلس العربةةةي"

درع االت ةةةةاد العربةةةةي للمكتبةةةةات من ةةةةت . وتةةةةم "مقةةةةاهي ارنترنةةةةت فةةةةي األرد "

 والمعلومات.

الجامعةةةةة األردنيةةةةة  –نةةةةدوة  ةةةةق المؤلةةةةف فةةةةي األرد  بةةةةي  النظريةةةةة والتطبيةةةةق -48

 م.(2004م1م12)

"التطةور الثقةافي فةي بعنةوا ا  الرابةيم جامعةة ال رقةاء األهليةةمؤتمر كليةة اآلداب  -49

ورقةة للمةؤتمر بعنةوا ا  قةدمتم، وقةد (2002م5م9-8)ال رقةاء  ،األرد  وفلسطي "
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 .""جمعية المكتبات األردنية ودورها الثقافي في األرد 

" ضةةارة األمةةة بعنةةوا ا  ،جامعةةة ال رقةةاء األهليةةة -مةةؤتمر كليةةة اآلداب ال ةةامس -50

 م. (2004م5م20-18). ال رقاء "وت د  المعلومانية

والتي عقدها ات اد مكتبات بتد الشام في جامعة  الندوة العاشرة لمكتبات بتد الشام -51

"وسةةارط (م، ت ةةت عنةةوا ا 2004م7م1-6م30)اربةةد األهليةةة  ةةتل الفتةةرة مةةا بةةي  

مات مكتبةةات " ةةد اورقةةة ب ةةد للنةةدوة بعنةةوا  قةةدمت، وقةةد االتصةةال وثقافةةة الطفةةل"

لجنةةة التقريةةر النيةةاري  ترأسةةت، كمةةا "األطفةةالا دراسةةة  الةةة لروايةةة القصةةة ل طفةةال

 والتوصيات.دوة وقمت بقراءة التقرير النياري للن

، الذ  عقد  المعيد الدولي للتضامــ  مي النساء، مؤتمــرا ن و مجتمي للمعلومــات -52

"مجتمي المعلومات ة بعنوا ا للمؤتمر ورق قدمتم، وقد (2004م9م15-13)عمــا  

 ."والواقي العربي

والذ  عقد في مدينةة  المؤتمر ال امس عشر لتت اد العربي للمكتبات والمعلومات -53

د قةدمت للمةؤتمر ورقةة م، وقة(2004م12م28-25)سكندرية  تل الفترة مةا بةي  ار

 ."تسويق  دمات المكتبات والمعلومات" ب د بعنوا ا

الةذ  عقةدها النةاد  العربةي للمعلومةات لوماتيةة فةي الةوط  العربةي ندوة واقي المع -54

 قدمتم، وقد (2005م7م12)بالتعاو  مي أمانة عما  الكبرج في عما  يوم الثتثاء 

"مجتمةي المعلومةات ومؤشةرات انتقةال المجتمةي األردنةي  اللندوة ورقة ب د بعنةوا 

 . "على مجتمي المعلومات

الةذ  عقدتةع بلديةة دبةي  ةتل الفتةرة مةا بةي   رلكترونيةمؤتمر التوثيق واألرشفة ا -55

"واقي تدريس المكان  ا ي دبي وقدمت للمؤتمر ورقة بعنوا م، ف(2005م9م17-19)

فةةي بةةرام  تةةدريس علةةم المكتبةةات والمعلومةةات فةةي الةةوط   العربةةيا دراسةةة  الةةة 

 ."ل رد 

دتيا التي عق الواقي والتطلعاتندوة معايير االعتماد للمكتبات الجامعية في األرد ا  -56

ة المكتبةةةةات والمعلومةةةةات األردنيةةةةة يةةةةوم جامعةةةةة ارسةةةةراء بالتعةةةةاو  مةةةةي جمعيةةةة
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فةي ععةداد الورقةة الرريسةية للنةدوة والتةي تضةمنت  شةاركت، وقد (م2005م12م19)

 المعايير المقتر ة العتماد المكتبات الجامعية في األرد .

الةةذ  عقةةد فةةي جامعةةة الب ةةري  عةةام ترونةةي، المةةؤتمر الةةدولي األول للتعلةةيم االلك -57

"المكتبات االلكترونيةة ودورهةا فةي ورقة ب د للمؤتمر بعنوا ا  قدمتم، و(2006)

 ، كما وقمت بكتابة التقرير النياري للمؤتمر.التعليم االلكتروني"

والذ  عقد  تل الفترة  المؤتمر السادس لكلية اآلداب في جامعة ال رقاء ال اصةا -58

وقد "المكتبة مصدر المعرفة والتنمية" م، ت ت عنوا ا (2007م11م14-13) بي ما 

 تكمةةا ترأسةة "مجتمةةي المعلومةةات والواقةةي العربةةي،ورقةةة للمةةؤتمر بعنةةوا ا  تقةةدم

 الجلسة العلمية الثالثة للمؤتمر.

، والذ  عقةد فةي مدينةة المؤتمر الثام  عشر لإلت اد العربي للمكتبات والمعلومات -59

"مينةةة (م، ت ةةت عنةةوا ا 2007م11م20-17ة  ةةتل الفتةةرة مةةا بةةي  )جةةدة السةةعودي

المكتبةات وت ةةديات الواقةي والمسةةتقبل ودورهةةا فةي ال صةةول ال ةر للمعلومةةات، وقةةد 

" صةار  مجتمةي المعلومةات والت ةديات التةي تواجةع بعنةوا  قدمت ورقة للمةؤتمر 

ظةةةر المجتمعةةةات العربيةةةة وت ةةةول دو  د وليةةةا مجتمةةةي المعلومةةةات مةةة  وجيةةةة ن

كما ترأست الجلسة األولى المت صصي  في علم المكتبات والمعلومات في األرد "، 

للمؤتمر، وألقى كلمة جيل الشباب بمناسبة مرور عشري  عاًما علةى ت سةيس االت ةاد 

 العربي للمكتبات والمعلومات.

الةذ  عقدتةع جمعيةة المكتبةات والمعلومةات  المؤتمر السةادس للمكتبيةي  األردنيةي ، -60

(م، وقد قّدمت 2007م11م29-28ألردنية في جامعة اليرموك  تل الفترة ما بي  )ا

"الةةدور الثقةةافي ل ةةدمات مكتبةةات األطفةةالا روايةةة القصةةة للمةةؤتمر ورقةةة بعنةةوا ا 

 كما ترأست الجلسة الثانية للمؤتمر. نموذًجا،

مركة  الةذ  نظمةع مؤتمر الموارد البشرية في المكتبات والمعلومةات واألرشةيفات  -61

(م، وقةةد 2008فبرايةةر  21-19فةةي الفتةةرة مةةا بةةي  ) الوثةةارق والب ةةود فةةي أبةةوظبي

"التجربةةة األردنيةةة فةةي تةةدريس علةةم المكتبةةات قةةدمت للمةةؤتمر ورقةةة ب ةةد بعنةةوا  
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 والمعلومات على مستوج البكالوريوسا دراسة مس ية".

         رؤج المةةةةؤتمر الثالةةةةد لكليةةةةةة العلةةةةوم التربويةةةةة بجامعةةةةةة ال رقةةةةاء ال اصةةةةةة "  -62

             . جامعةةةةةة ال رقةةةةةاء ال اصةةةةةة -ت ديثيةةةةةة لبةةةةةرام  التربيةةةةةة فةةةةةي الةةةةةوط  العربةةةةةي

 م(، وقد كنت رريساً للمؤتمر ورريساً للجلسة ال تامية.2008م3م25-27)

التةةي نظمتيةةا و ارة الثقافةةة )االردنيةةة( فةةي المركةة  الثقةةافي  نةةدوة الةةذ يرة العربيةةة -63

النشةةةاط م(، وقةةةد قةةةدمت للنةةةدوة ورقةةةة ب ةةةد بعنةةةوا ا 2008م5م27) الملكةةةي يةةةوم

 الببلوورافي في االرد ".

التي عقدت في العقبة  تل الندوة الثانية عشرة الت اد جمعيات مكتبات بتد الشام  -64

"اقتصةاد (م، وقد قدمت للنةدوة ورقةة ب ةد بعنةوا  2008م8م25-24الفترة ما بي  )

 تتوة البيا  ال تامي للندوة.كما قمت بكتابة و المعرفة"،

جامعة البلقاء التطبيقيةة يةوم  التي نظمتيا كلية الت طيط فيندوة مجتمي المعلومات  -65

"مجتمةةةي المعلومةةةاتا (م وقةةةد قةةةدمت ورقةةةة ب ةةةد للنةةةدوة بعنةةةوا ا 2008م7م31)

 كما ترأست الجلسة األولى للندوة. ال صار  والت ديات"

والذ  عقد في جامعةة لمعلومات للمكتبات وا العربي لتت ادالمؤتمر التاسي عشر   -66

(م، وقد قدمت للمؤتمر ورقةة ب ةد 2008م11م26-24القاهرة  تل الفترة ما بي  )

وقةد ترأسةت الجلسةة "المكتبةات الرقميةةا مشةروعات وتجةارب مة  العةالم"، بعنوا ا 

نفيةةذ  ، كمةةا تةةم انت ةةابي فةةي المةةؤتمر عضةةواً للمكتةةب التالعلميةةة ال امسةةة للمةةؤتمر

 سنوات(. 3لتت اد لمدة )

الذ  عقد في مدينة السلط  تل الفتةرة مةا بةي  المؤتمر السابي للمكتبيي  األردنيي   -67

"، المكتبات الرقمية(م، وقد قدمت للمؤتمر ورقة ب د بعنوا  "2008م12م22-23)

 كما قمت بكتابة وتتوة البيا  ال تامي للمؤتمر.

فةي بيةروت  ةتل  IFLAالمكتبات اللبنانية بالتعةاو  مةي  ندوةا التي عقدتيا جمعية -68

ورقة بعنوا ا المكتبات الرقميةا تجارب . وقدمت للندوة 2009م4م4-2الفترة ما بي  

 عالمية.
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المةةؤتمر الثةةام  للمكتبيةةي  االردنيةةي  الةةذ  عقةةد فةةي كليةةة الكةةرك الجامعيةةة يةةومي  -69

معةةةايير تقيةةةيم  ةةةدمات م وقةةةدمت للمةةةؤتمر ورقةةةة بعنةةةوا ا )2009م10م1 -9م30

 (، كما كنت عضواً في اللجنة العلمية للمؤتمر.المعلومات

المةؤتمر العشةري  لتت ةاد العربةي للمكتبةات والمعلومةات والةذ  عقةد فةي المملكةةة  -70

م. وقةةةةدمت للمةةةةؤتمر ورقةةةةة 2009م12م11-9المغربيةةةةة  ةةةةتل الفتةةةةرة مةةةةا بةةةةي  

ر للمعلومةةات الطبيةةة " كمةةا بعنوا ااسةةت دام االطبةةاء فةةي االرد  لتنترنةةت كمصةةد

 الجلسة ال تامية للمؤتمر وقرأت البيا  ال تامي والتوصيات. ترأست

ندوة القدسا تاريخ و ضةارة التةي عقةدتيا جمعيةة المكتبةات والمعلومةات االردنيةة  -71

م فةي المكتبةة الوطنيةة، وقةدمت ورقةة 2009م12م22بالتعاو  مي و ارة الثقافة يوم 

 مدينة القدس .بعنوا ا المكتبات في 

ندوة ال ركة المكتبية والمعلوماتية في األرد  في عيد جتلة الملك عبةدهللا الثةاني   -72

م . وقد قدمت ب ثاً للندوة بعنةوا  2010م3م17عما   -ب  ال سي  .المكتبة الوطنية 

 -2000ا تطور برام  تدريس علم المكتبات والمعلومات في األرد   تل السنوات 

 م . 2010

الجامعةة األردنيةة   -ندوة المكتبةات المدرسةية فةي األرد  . عقةدت فةي كليةة التربيةة -73

 م .وقد قدمت ب ثاً في الندوة بعنوا  ) دمات المكتبات المدرسية( .2010م4م7يوم 

م. 2010م6م4-1طةرابلس ) ليبيةا (  -المؤتمر الةدولي األول لةإلدارة االلكترونيةة   -74

 اردارة االلكترونيةا متطلباتيا ومشكتتيا  (.وقد قدمت ب ثاً بعنوا  ) 

-27المةةةؤتمر الرابةةةي لكليةةةة التربيةةةة فةةةي جامعةةةة ال رقةةةاء ال اصةةةة ) األرد  ( ،  -75

م. وقةةد قةةدمت ب ثةةاً للمةةؤتمر بعنةةوا  ا )مكتبةةات األطفةةالا برامجيةةا 2010م10م28

 وأنشطتيا( .

علومةةات ، بيةةروت ، المةةؤتمر ال ةةاد  والعشةةري  لإلت ةةاد العربةةي للمكتبةةات والم -76

 م . وقد قمت بإعداد وتتوة البيا  ال تامي للمؤتمر . 2010م8م6
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الةةذ  نظمتةةع جمعيةةة المكتبةةات والمعلومةةات   المةةؤتمر الثةةام  للمكتبيةةي  األردنيةةي -77

           م(. ت ةةةت عنةةةوا  2010م10م 21 – 20األردنيةةةة فةةةي جامعةةةة ال رقةةةاء ال اصةةةة )

الرقمية(.وقةد قةدمت للمةؤتمر ب ثةاً بعنةوا  ا المكتبةات  )المكتبات األردنيةة فةي البيرةة

 الرقمية ا متطلباتيا ومشكتتيا.

م. وقد 2010م10م13-12المؤتمر الرابي عشر رت اد مكتبات بتد الشام ، دمشق  -78

 قدمت للمؤتمر ب ثاً بعنوا ا ال دمات المرجعية الرقمية. 

التعليميةة التةي عقةدتيا مدرسةة الكنغة  ندوة المكتبات المدرسية ودورها في العملية  -79

م. وقدمت ورقة للندوة بعنةوا ا معةايير المكتبةات 2011نيسا   4أكاديمي في عما  

 المدرسية.

المةةؤتمر العاشةةر للمكتبيةةي  األردنيةةي  الةةذ  عقدتةةع جميعةةة المكتبةةات والمعلومةةات  -80

م. 2011م10م20 -19األردنية في جامعةة ال سةي  بة  طةتل  ةتل الفتةرة مةا بةي  

وقدمت للمؤتمر ورقةة بعنةوا ا مجتمةي المعلومةاتا مفةاهيم أساسةية )ولةم أتمكة  مة  

 عرضيا بسبب وفاة الوالدة(. كما كنت عضو اللجنة العلمية للمؤتمر.

 م.2011م11م19المؤتمر ال امس للب د العلمي في االرد  . عما   -81

المعلومةةات والةةذ  عقةةد فةةي المةةؤتمر الثةةاني والعشةةري  لتت ةةاد العربةةي للمكتبةةات و -82

، ت ةةت عنةةوا ا نظةةم 2011م11م21-18ال رطوم)السةةودا (  ةةتل الفتةةرة مةةا بةةي 

و ةةدمات المعلومةةات المت صصةةة فةةي مؤسسةةات المعلومةةات العربيةةة . وقةةد قةةدمت 

للمةةؤتمر ورقةةة بعنةةوا ا مكتبةةات المستشةةفيات فةةي العاصةةمة االردنيةةة عمةةا ا مكتبةةة 

 ت بكتابة وتتوة البيا  ال تمامي للمؤتمر.المستشفى الت صصي نموذجاً. كما قم

المةةؤتمر ال ةةاد  عشةةر لجمعيةةة المكتبةةات والمعلومةةات االردنيةةة والةةذ  عقةةد فةةي  -83

م، بعنةوا  دور المكتبةات 2012م10م10-9اكاديمية الملك)م دبةا(  ةتل الفتةرة مة  

 ا ومراكة  المعلومةات فةي التنميةةة وادارة التغييةر. وقةد قةةدمت للمةؤتمر ورقةة بعنةةوا

 ادرة التغيير.

 المؤتمر ال اد  عشةر للمكتبيةي  االردنيةي  والةذ  عقةد فةي مةدارس اكاديميةة الملةك -84
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وقةدمت للمةؤتمر ورقةة بعنةوا  معةايير  م،2013م7م4-3)م دبا(  تل الفترة ما بي 

 المكتبات المدرسية.

 ، وقةةد2013م9م6-4بنةة رت ) تةةونس(  -الملتقةةى العربةةي ا ) الشةةباب والمطالعةةة. -85

تقةى ، كمةا قةدمت ورقةة ب ةد بعنةوا  ) المكتبةات مترأست الجلسة العلمية األولةى لل

 المدرسية ودورها في تشجيي الطلبة على المطالعة(.

المةةؤتمر الرابةةي والعشةةري  لتت ةةاد العربةةي للمكتبةةات والمعلومةةات والةةذ  عقةةد فةةي  -86

 .2013م11م20-18الدو ة)قطر(  تل الفترة ما بي 

-2ات المستقبل في اكاديمية الملك )مادبا ماالرد (  ةتل الفتةرة مةا بةي مؤتمر مكتب -87

م، وقةد قةةدمت ورقةة ب ةةد بعنوا )الكتةاب االلكترونةةيا متطلةب اساسةةي 2013م4م3

 لمكتبات المستقب ، كما تراست ا دج جلسات المؤتمر.(

فةةي المةةؤتمر االقليمةةي االول الت ةةاد الةةدولي لجمعيةةات ومؤسسةةات المكتبةةات )عفةةت(  -88

المنطقةةة العربيةةة، بالتعةةاو  مةةي االت ةةاد العربةةي للمكتبةةات والمعلومةةات  وو ارة 

الثقافةة القطريةةة بعنةوا )دور الجمعيةةات والمكتبةات الوطنيةةة فةي دعةةم  ريةة اتا ةةة 

ال امسة  العلمية . وقد تراست الجلسة2013م6م11-10المعلومات( الدو ة ، قطر

 .للمؤتمر

تةةع المؤسسةةة الدوليةةة للشةةباب والبيرةةة المعرفةةة الةةذ  عقدمةةؤتمر المعلةةم فةةي مجتمةةي  -89

م،  وقةدمت ورقةة 2013م6م3-2في الجامعة االردنيةة  ةتل الفتةرة مةا بةي  والتنمية

 للمؤتمر بعنوا ا مجتمي المعرفة ا مفاهيم أساسية.

 ةتل  الجامعيةةالمؤتمر الثاني عشر للمكتبيي  االردنيي  الذ  عقد في كلية عجلو   -90

ت ةت عنةوا ا المكتبةات االردنيةة وت ةديات القةر   م، 2013م6م4م3مةا بةي  الفتةرة 

وقةةدمت للمةةؤتمر ورقةةة بعنةةوا ا بةةرام  تةةدريب العةةاملي  فةةي  ال ةةاد  والعشةةري 

 المكتبات ومراك  المعلومات اثناء ال دمة.

مؤتمر الوصول ال ةر للمعلومةات الةذ  عقدتةع و ارة الثقافةة القطريةة بالتعةاو  مةي  -91

-9العربي للمكتبات والمعلومات و)عفت( في الدو ة قطر  تل الفتر ما بةي االت اد 
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 ست الجلسة الرابعة للمؤتمر .أ. وقد تر2013م6م-12

عمةةا   -عذاعةةة الجامعةةة األردنيةةة. -مةةؤتمر ارعةةتم المسةةموع فةةي األلفيةةة الثالثةةة. -92

 م.2014م2م13

وقةد  م.2014م10م16 -15 -ة .الطفيلة -المؤتمر الثالد عشر للمكتبيي  األردنيةي  . -93

 كنت رريساً للمؤتمر.

وقةةد قةةدمت ب ثةةاً  م.2014م4م16 –ال رقةةاء  -المةةؤتمر ال ةةامس للعلةةوم التربويةةة . -94

 للمؤتمر بعنوا " عادارة الجودة الشاملة في المكتبات الجامعية".

تةةةونس ،  -المةةةؤتمر السةةةادس والعشةةةري  لتت ةةةاد العربةةةي للمكتبةةةات والمعلومةةةات. -95

ت ةةةةت عنةةةةوا  "معةةةةايير جةةةةودة األداء فةةةةي المكتبةةةةات ومراكةةةة   م.2014م12م19

 المعلومات واألرشيفات".

التربيةة "ت ت عنةوا   م.2015م5م6 –ال رقاء  -س للعلوم التربوية .دالمؤتمر السا -96

وقةد ترأسةت الجلسةة العلميةة السادسةة ، وقةدمت ورقةة ب ةد  "في بيرة رقمية متجةدد 

 في المكتبات الجامعية في البيرة الرقمية".بعنوا  " ادارة التغيير 

والةةذ  عقةةد فةةي ر ةةاب الجامعةةة  المةةؤتمر الةةدولي األول لمكتبةةة الجامعةةة األردنيةةة  -97

 تة ثير وسةارل التواصةل االجتمةاعي علةى النشةر ارلكترونةياألردنية ت ت عنةوا  ا 

 م.2015م7م29-27 تل الفترة ما بي  

 * الكتب المنشـــورة :

عمةةا ا  -ععةةداد مجموعةةة مةة  المكتبيةةي . ،إلددى علددم المكتبددات والمعلومدداتالمدددخ   -1

   )مؤلف مشارك(.300 -م.(1982)جمعية المكتبات األردنية، 

عمةا ا  -داد رب ي عليةا  ويسةرج أبةو عجميةةجمي وعع ،دلي  الدوريات في األردن -2

  ، )بالعربية وارنجلي ية(. 83  -م.(1982)جمعية المكتبات األردنية، 

ت ليف رب ي مصطفى عليا  وعمر  ،أساسيات علم المكتبات والتوثيق والمعلومات -3

  )صةةدرت الطبعةةة الثانيةةة 304 -م.(1988)أ مةةد همشةةر . عمةةا ا المؤلفةةات، 
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 م(.1995م والثالثة عام 1990للكتاب عام 

تةة ليف ، يددالو: األر ، السددكان والم:سدداة: دراسددة فددي التددرال الشددعبي الفلسددطيني -4

 . ) نشةر 160  -م.(1988)فى عليةا . عمةا ا رابطةة أهةالي يةالو، رب ي مصةط

 بدعم كامل م  الرابطة(.

، لجنةةةة تةةةاريخ بةةةتد الشةةةام، ببليوغرافيدددا بدددالد الشدددام، عمدددان: الجامعدددة األردنيدددة -5

)درت الطبعةةة م. نشةةر بةةدعم كامةةل مةة  الجامعةةة األردنيةةة. )معةةد مشةةارك(.(1989)

 م(.2010الثانية للكتاب عام 

عمةا ا  -تة ليف رب ةي مصةطفى عليةا  ،أعزائي األطفا : تعدالوا معدي إلدى المكتبدة -6

  )نشر بدعم كامل م  الجمعية العلمية  35  -م.(1990)الجمعية العلمية الملكية، 

 الملكية(.

رصد لإلنتاا الفكر  في دولة الب ري   تةى  ،الببليوغرافيا الوطنية لدولة البحرين -7

منصور سر ا  ورب ي عليا . الب ري ا عدارة  اوععداد جمي (م،1990)نياية عام 

 ،  )نشةةرت بةةدعم كامةةل مةة  و ارة التربيةةة  167 -م.(1991)المكتبةةات العامةةة، 

 والتعليم بدولة الب ري (.

أساسيات الفهرسة: دلي  عملي لفهرسة المطبوعات في المكتبات ومراكز التوثيدق  -8

 -        م.(1992)ا دار اربداع، ت ليف رب ي مصطفى عليا . عما  ،والمعلومات

   . )نشر بدعم م  دار اربداع(.130

أساسيات التصنيف: دليد  عملدي لتصدنيف المكتبدات ومراكدز التوثيدق والمعلومدات  -9

ععةةةداد رب ةةةي مصةةةطفى عليةةةا . الب ةةةري ا المؤلةةةف،  ،وفدددق ن دددام ديدددو  العشدددر 

  .120 - م(1993)

الب ةةةري ا  .م(1993، 1992، 1991ن )الببليوغرافيدددا الوطنيدددة لدولدددة البحدددري -10

  )نشةةةرت بةةةدعم كامةةةل مةةة  و ارة  167  -م.(1994) عدارة المكتبةةةات العامةةةة،

 التربية والتعليم(.
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جمةةي وععةةداد رب ةةي مصةةطفى عليةةا .  ،ببليوغرافيددا الطفدد  فددي دولددة البحددرين -11

  )نشةرت بةدعم  128  -م.(1994)، لجمعية الب رينيةة لتنميةة الطفولةةالب ري ا ا

 كامل م  الجمعية(.

 جمةةي وععةةداد رب ةةي مصةةطفى عليةةا .، ببليوغرافيددا المددرأة فددي دولددة البحددرين -12

)نشرت بدعم كامةل   .130 -م.(1996)الب ري امرك  معلومات المرأة والطفل، 

 م  مرك  معلومات المرأة والطفل في دولة الب ري (.

ي مصةةةطفى عليةةةا . رب ةةة ،اإلسدددالمية فدددي الحةدددارة العربيدددة الكتدددب والمكتبدددات -13

(. نشةر بةدعم كامةل مة  بيةت 8 . )سلسلة المنت ب،(م1996)الب ري ا بيت القرآ ، 

 الب ري . -القرآ 

تةة ليف عمةةر أ مةةد همشةةر  ورب ةةي  ،المرجددف فددي علددم المكتبددات والمعلومددات -14

  .580 -م.(1987)مصطفى عليا . عما ا دار الشروق، 

رب ةي مصةطفى عليةا  ومنيـةـرة  ليفةـة  اجمي وععدادببليوغرافيا تاريخ البحرين/ -15

  .130 -م.(1997 )آل  ليفـة.

دار ، عمةةا ، أسددا الفهرسددة والتصددنيف للمكتبددات ومراكددز المعلومددات العربيددة -16

  .204 -.(م1999)صفاء، 

             م.(1999، عمةةةةا ا دار صةةةةفاء، )المكتبددددات فددددي الحةددددارة العربيددددة اإلسددددالمية -17

231  . 

 . 610 -م(1999) ،ا دار صةةفاء، عمةةا االتصددا  وتكنولوجيددا التعلدديموسددائ   -18

 م.(2003)طبعة ثانية عام 

 -.1999رام هللاا دار السةةتم، -.حيدداة االطفددا  وألعددابهم فددي القريددة الفلسددطينية -19

  ، ) لتطفال(.97

  .47 -.1999رام هللاا دار الستم،  -.قصر موسى: قصة واقعية لألطفا  -20
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رام هللاا دار  -.األطفددا : تعددالو معددب لنتعددرف علددى مصددادر المعلومددات أعزائددي -21

  .35 -.1999 الستم،

. عمةةا ا دار صةةفاء، مندداهو وأسدداليب البحددل العلمددي، الن ريددة والتطبيددق العملددي -22

 .م(2000)

  .200 - م(2000، عما ا دار صفاء، )تنمية مجموعات المكتبة: التزويد -23

دار  عمةةا ا، عصةةر الم طوطةةات علةةى عصةةر ارنترنةةت ا مةة مصددادر المعلومددات -24

  .345 - م(2000)الفكر 

-(م2001)عمةةةا ا دار الفكةةةر،  ،المكتبدددات المدرسدددية ومراكدددز مصدددادر الدددتعلم -25

570.  

 م.(2000)عما ا مؤسسة شوما ، ، المكتبات ومراكز المعلومات في األردن -26

(م، 2001)،  ا دار صةةةفاءعمةةةا -،إدارة وتن ددديم المكتبدددات ومراكدددز المعلومدددات -27

4160.  

 ، 373 -(م2001)، ، عمةا ا دار الفكةرمقدمة فدي علدم المكتبدات والمعلومدات -28

 م(.2005) اطبعة ثالثةم(، 2002) اطبعة ثانية

، عمةةةا ا بيةةةت األفكةةةار الدوليةةةة-، البحدددل العلمدددي: أسسددد  ومناهجددد  وإجرا اتددد  -29

  . 340 -م.(2002)

  .350-(م 2002)عما ا المؤلف،  - ،القدا: ألف سؤا  وجواب -30

 . 287 - (م2002)، عمةةةا ا دار اليةةةا ور  - ،إدارة مراكدددز مصدددادر الدددتعلم -31

 .م(2006)طبعة ثانية 

 م.(2004 ، )285 -(، 2002)عما ا دار صفاء،  -، مبادئ الفهرسة -32

عمةةا ا ات ةةاد الناشةةري  ، حركددة النشددر فددي األردن: تاريخهددا، واقعهددا ومشددكالتها -33

  . )الكتاب  ار  على ات اد الناشري  األردنيي (.160(م، 2002)ردنيي ، األ

(م 2004)عمةـا ا دار األ ةـوة، ، الموسوعـة الفلسطينيدـة: ألدف سدـؤا  وجدـواب -34
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 .(م2006 . )طبعة ثانية 450

(م 2004)عمةةةةا ا دار صةةةةفاء، ، : الن ريددددة والتطبيددددقأسدددداليب البحددددل العلمددددي -35

(، ) طبعةةةةة رابعةةةةة 2009(م.) طبعةةةةة ثالثةةةةة 2008 ، طبعةةةةة ثانيةةةةة عةةةةام )350

 .م(2013، )طبعة  امسة م(2010

 . )طبعةةةةة ثانيةةةةة 300 (م،2004)ا دار صةةةةفاء، عمةةةةا  تسددددويق المعلومددددات، -36

 م(.2006

  . 160 (م2005)ا دار جرير، ، عما أوراق ملونة  -37

 440، م(2005)، ، عمةا ا دار صةفاءمبادئ إدارة المكتبات ومراكز المعلومدات  -38

.  

  .300 (،2005)ا دار صفاء، ، عما االتصا  والعالقات العامة -39

عمةةا ا دار صةةفاء،  -تنميددة وتقيدديم مجموعددات المكتبددات ومؤسسددات المعلومددات  -40

  . 350 (م2005)

 .  304 (م2005)ا دار جريةةةةر، عمةةةةا ، إدارة الوقددددت )الن ريددددة والتطبيددددق( -41

 م(.2010)طبعة ثالثة  م(.2007)طبعة ثانية 

عما ا جمعية المكتبات  ،الفهرسة الوصفية والموةوعيـة: التقليدية والمحوسبـة -42

  . 391 ،م(2006)ردنيـة، األ

  . 300 ،م(2005)ا دار جرير، ، عما مجتمف المعلومات: والواقف العربي -43

              م(2006)عمةةةةةا ا دار صةةةةةفاء،  ،دراسدددددات فدددددي علدددددم المكتبدددددات والمعلومدددددات -44

367 .  

 .  414،م2006ودار جرير، عما ا دار صفاء،الفهرسة المتقدمة والمحوسبة -45

  . 340 ،م(2006)عما ا دار صفاء، ، أسا اإلدارة المعاصرة -46

 (م،2006)، عةالم الكتةب ال ةديدعمةا ا  ،المكتبات والمعلومدات والبحدل العلمدي -47

 م(2008)طبعة ثانية  . 460
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عمةةةا ا مكتبةةةة المجتمةةةي العربةةةي،  -.ى مسدددتقبلية )تحريدددر(التربيدددة العلميدددة: رؤ -48

 م.2008

 .) صدرت الطبعة الثانيةة 475 -(م.2008عما ا دار صفاء، )-.إدارة المعرفة -49

 (.2012عام 

عمةةا ا دار صةةفاء،  -.أسدداليب البحددل العلمددي وتطبيقاتدد  فددي التخطدديط واإلدارة -50

2008 ،336.  

م، 2009عمةا ا دار صةفاء،  -.ومراكز المعلومداتمبادئ إدارة وتن يم المكتبات  -51

 م(.2011م( ) طبعة ثالثة 2009 .) طبعة ثانية 512

  .393 -.2009عما ا دار صفاء،  -.إدارة المكتبات: األسا والن ريات -52

عربةدا عةالم الكتةب ال ةديد،  -.أساسيات المكتبات والمعلومات والبحدل األكداديمي -53

 م(2010 .) طبعة ثانية 294 -.2009

  .427 -.2009عما ا دار جرير،  -.مكتبات األطفا  -54

عمةةا ا دار صةةفاء، -.طددرق جمددف البيانددات والمعلومددات ألغددرا  البحددل العلمددي -55

  .300 -(م.2009)

عمةةا ا  -.أساسدديات اإلدارة والعالقددات العامددة فددي المكتبددات ومراكددز المعلومددات -56

  .140 -.2008جمعية المكتبات والمعلومات االردنية، 

 -.2009عمةةةةةا ا دار اليةةةةةا ور ، -مصدددددادرالمعلومات التقليديدددددة وااللكترونيدددددة -57

662.  

اربةةدا عةةالم الكتةةب ال ةةديد،  –. أساسدديات المكتبددات والمعلومددات والبحددل العلمددي -58

2009. 

 -.2009عمةا ا المؤلةف،  -.مدينة القدا: تاريخ وحةارة: ألدف سدؤا  وجدواب -59

350 .  

  .304-.2010عما ا دار صفاء، -.معلومات وخدمات المعلوماتتسويق ال -60
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  .368 -.2010 عما ادار صفاء، -.تكنولوجيا التعليم: الن رية والتطبيق -61

  .459 -.2010عما ا دار اليا ور ،  -.مصادر التعلم -62

  .416 -. 2010عما ا دار صفاء،  -.المكتبات المدرسية  -63

  .526 -.2010عما  ا دار صفاء،  -.خدمات المعلومات -64

  .335 -.2010عما ا دار صفاء،  -.(: و ائف المدير1مبادئ اإلدارة ) -65

  .298 -.2010عما ا دار صفاء،  -.( و ائف المدير2مبادئ اإلدارة ) -66

  .496 -.2010عما ا دار صفاء،  -.النشر االلكتروني -67

  .496 -.2010دار صفاء، عما ا -.المكتبات االلكترونية والرقمية -68

  .423 -.2010عما ا دار صفاء،  -.اقتصاديات المعلومات -69

  .350 -م.2010عما ا دار صفاء، -(.21) مارك الفهرسة المقرو ة آلياً  -70

. 2011عمةةةا ا دار جريةةةر،  -.أساسددديات إدارة الوقدددت للو يفدددة والحيددداة العامدددة -71

386.  

  .370 -.2011عما ا دار صفاء،  -.تمبادئ علم المكتبات والمعلوما -72

عمةةةا ا دار صةةةفاء،  -.مبدددادئ التصدددنيف: وفدددق ن دددام تصدددنيف ديدددو  العشدددر  -73

2012.- 370.  

  .474 -.2012عما ا دار صفاء،  -.اقتصاد المعرفة -74

  .431 -.2012عما ا دار صفاء،  -.البيئة االلكترونية -75

  .160-2012عما ادروب،-ف يوم... حا -76

عمةةا ا رابطةةةة اهةةةالي يةةةالو، -ا يةةةالو  لكددي ال تنسدددى القريدددة الفلسددطينية المددددمرة -77

2013.-300.  

-.2013عمةا ا دار الرضةةوا ،-.تنميدة مصدادر المعلومدات التقليديدة وااللكترونيدة -78

480.  
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  .390-.2013عما  دار صفاء ، -.المكتبات المتخصصة ومراكز المعلومات -79

جةدةا االت ةاد  -.للمكتبات المدرسدية ومراكدز مصدادر الدتعلمالمعيار العربي الموحد  -80

  .80 -.2013العربي للمكتبات والمعلومات، 

جةةةةدةا االت ةةةةاد العربةةةةي للمكتبةةةةات  -) مؤلةةةةف مشةةةةارك(. أخالقيددددات المعلومددددات -81

  .668 -.2013والمعلومات، 

  .406 -.2013عما ا دار صفاء،  -.التعليم االلكتروني -82

  .384-.2014عما ا دار اليا ور ،  -.كترونية للمعلوماتالمصادر االل -83

  .512 -.2014عما ا دار اليا ور ، -.العنف الجامعي: وجهات ن ر -84

  .400 -.2014عما ا دار صفاء،  -. إدارة التغيير -85

عما ا دار  -.البحول العلمية ومشروعات التخرج والرسائ  الجامعية: دلي  عملي -86

  .268 .2015المنيجية، 

 .2015عما ا دار صفاء،  -.إدارة المكتبات والسكرتارية التنفيذية -86

  .331 .2015عما ا دار صفاء، -.اإلدارة المكتبية -87

 

 * البحـــول والدراســات المنشــورة في دوريات محكمــة:

  حوليدددة واقةةةي مكتبةةةات المةةةدارس الثانويةةةة فةةةي األرد  مقارنةةةة بالمعةةةايير الدوليةةةة. -1

                م(.1990) 2المجلددد  –المكتبددات والمعلومددات. )جامعددة اإلمددام محمددد بددن سددعود(

-   43-83. 

الرضا ع  الوظيفة لدج المرأة العاملة في المكتبات األكاديمية والعامة والمت صصة  -2

 4المجلةةد  -)جامعةةة المينةةا( مجلددة البحددل فددي التربيددة وعلددم الددنفا - فةةي األرد 

 .234-209   -م( 1991)

مجمددف  مجلددة -. ركةةة الةةوراقي  فةةي ال ضةةارة العربيةةة ارسةةتميةا دراسةةة تاري يةةة -3
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 .159 -131   -م(.1991)تمو  15المجلد   -)األرد (.اللغة العربية

مجلدة  -دوافي الت اق الطلبة ببرنام  مصادر التعلم والمعلومات في جامعةة الب ةري  -4

 م(.1994)عبريل  2 العدد -وعلم النفا -البحل في التربية

واقي مكتبات المةدارس الثانويةة ال كوميةة فةي دولةة الب ةري  مقارنةة مةـي المعـاييةـر  -5

 –المكتبيةةةـة لةةةبعض دول العةةةالم )كنةةةدا، بريطانيةةةـا، هنغاريةةةـا، سةةةنغافورة واسةةةتراليا(

 .161-156   -م( 1994) 109عدد -)قطر( التربية

مجلدة المكتبدات والمعلومدات  -ي والمشكتتالمكتبات العامة في دولة الب ري ا الواق -6

 .65-28  -م(1996)يناير  16، س 1ع -العربية

االتجاهددات الحديثددة فددي المكتبددات  -مراكةة  مصةةادر الةةتعلم وتجربةةة دولةةة الب ةةري . -7

 .78-53   -م( 1996العدد ال امس ) -والمعلومات.

المكتبددددات مجلددددة  (1996-1986)النشةةةةاط الببليةةةةوورافي فةةةةي دولةةةةة الب ةةةةري   -8

 .51-5  -م( 1997، )2، العدد 17المجلد  والمعلومات العربية،

( فةي CD/Rom دمة الب د في قواعد البيانات الم  نة على األقرا  المتراصةة ) -9

 4، العةدد 18السةنة  -مجلدة المكتبدات والمعلومدات العربيدة -مكتبة جامعةة الب ةري  

 .64-44(   1998)أكتوبر 

مجلدددة آداب  -.نةةةاء ال دمةةةة للعةةةاملي  فةةةي المكتبةةةات الجامعيةةةةرام  التةةةدريب أثبةةة -10

 .140-119   -م( 1999) 33العدد  -.المستنصرية

)شةةتاء  1العةةدد  -.3000العربيددة  -نظةةم وشةةبكات المعلومةةاتا ارنترنةةت نموذجةةاً  -11

 .39-23   -م( 2000

الجةامعيا التجربة األردنية في تدريس علةم المكتبةات والمعلومةات علةى المسةتوج  -12

م(. 2002) 1، ع23)تةةونس( مةة   .المجلددة العربيدة للمعلومددات الواقةي والمشةةكتت.

  94-118. 

            ضةةةةغوط العمةةةةل لةةةةدج العةةةةاملي  فةةةةي المكتبةةةةات الجامعيةةةةة ال كوميةةةةة وال اصةةةةة -13
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             م( 2002)أيلةةةةول  24، ع 29)الجامعةةةةة األردنيةةةةة(. مةةةة دراسددددات  -فةةةةي األرد .

–   334-350. 

العتقة بي  الرضا ع  الوظيفةة وكةل مة  المؤهةل الدراسةي، والت صة  وال الةة  -14

مجلة االجتماعية وال برة والراتب لدج المرأة الب رينية العاملة في المكتبات العامة. 

 .113-76م(   2003)صيف  6)جامعة الب ري (. ع العلوم اإلنسانية 

المجلة المغاربية  -لعربية ارستميةصناعة الورق و ركة الوراقي  في ال ضارة ا -15

 .104-85   -م(2001)11)تونس(. ع للتوثيق 

، ع 9مة -.مجلة مكتبة الملك فهد الوطنيدة -مراك  مصادر التعلما دراسة وثارقية. -16

 .213-184م(.   2003)سبتمبر  2

مؤتدة للبحدول . ما دراسة ببليومتريةة2000-1980 ركة نشر الكتب في األرد   -17

 .298-269م(.   2003) 6، ع 18)جامعة مؤتة(. م  والدراسات 

داب آللددمجلددة جامعددة دمشددق  -عدارة التنميةةة البشةةرية قةةي المكتبةةات االلكترونيةةة. -18

 .225   -221   -م(.2003)2م1، ع19مجلد  -.نسانيةوالعلوم اإل

مجلددة علميددة محكمددة المكتبةةات ارلكترونيةةة ودورهةةا فةةي التعلةةيم عةة  بعةةد. اعلةةما  -19

 -            (.2007)أكتةوبر  1ع -.يصدرها االتحاد العربي للمكتبدات والمعلومدات

  91-110. 

اسةةت دام أطبةةاء المستشةةفيات ال كوميةةة وال اصةةة فةةي العاصةةمة األردنيةةة لشةةبكة  -20

 )أرسلت للنشر(.ارنترنت كمصدر للمعلومات الطبية. 

ومشكتتيا منوجيةة نظةر المت صصةي  فةي االدارة  االدارة االلكترونيةا متطلباتيا -21

العامةةةة وادارة االعمةةةال ونظةةةم المعلومةةةات االداريةةةة فةةةي جامعةةةة البلقةةةاء التطبيقيةةةة 

، رجةةةب ذو ال جةةةة 2ع -.17مةةة   -.مجلدددة مكتبدددة الملدددك فهدددد الوطنيدددة)االرد (ا 

 (.2011نوفمبر  –هـ م يونيو1432

بةةات والمعلومةات فةةي الجامعةةات معةايير مقتر ةةة لتقةويم جةةودة ت صةة  علةم المكت -22
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 .2011هـم يونيو1432م  17م  -.مجلة مكتبة الملك فهد الوطنيةالعربيةا 

 صار  مجتمي المعلومات والت ةديات التةي تواجةع مجتمةي العربةي وت ةول دو   -23

 د ولع مجتمي المعلومات م  وجع نظر المت صصي  في علم المكتبات والمعلوماتا

 هـ.1430م رم  -. 1،ع15م   -.لوطنيةمجلة مكتبة الملك فهد ا

24- Library Education in Tunisia and Jordan: a comparative study.- 

International Library Review . -v. 18 (1986).- p.5 – 14. 

25- The  Use of information by physicians.- International Library Review.- 

v. 20 (1988).-p 247-265. 

26- The history of the Arabic – Islamic libraries: 7
th

 to the 11
th

 century.- 

International Library Review.- v. 22 (1991).- p. 119- 135. 

27- On the history of the early book- keepers. Al–Wathekah the Document.- 

no. 30 (July 1996).-p. 180 -197. 

28- Medical libraries in the state of Bahrain. International Information and  

Library. Review. vol.30, 1999. 

29- Assessment of industrialists information needs and Interests in Jordan. 

International information and Library Review. 2005. 

30- The Characteristics of successful manager from librarians 

perspective.( 2011نشرت في مجلة دراسات الجمعة االردنية عام  ) 

 مقاالت الدوريات العامة والمتخصصة:* 

 مقالة في المجتت التاليةا 200نشر أكثر م  * 

 المجلة الثقافية )الجامعة األردنية(. -

 .مجلة آفاق )جامعة ال رقاء( -



 السيرة الذاتية والعلمية

28 

 .رسالة المكتبة )جمعية المكتبات األردنية(مجلة  -

 .مجلة األم  وال ياة )أكاديمية األمير نايف( -

 .المجلة العربية )السعودية( -

 .مجلة اليداية )الب ري ( -

 .مجلة الب ري  الثقافية )الب ري ( -

 .مجلة وسام )ل طفال( )األرد ( -

 .مجلة براعم عما  )ل طفال( -

 .د (مجلة الشرطة )األر -

 .مجلة األقصى )األرد ( -

 .مجلة ال فجي )السعودية( -

 .مجلة بلسم ) لبنا ( -

 .مجلة عالم الكتب )السعودية( -

 .مجلة أفكار )األرد ( -

 * النشاط الببليوغرافي:

التةةي تصةةدرها جمعيةةة المكتبةةات  إعددداد الكشدداف التراكمددي لمجلددة رسددالة المكتبددة -1

. وقةد صةدر الكشةاف فةي عةدد  ةا  للمجلةة وهةو 1980-1960األردنية للسنوات 

 صف ة. 83، ويقي الكشاف في 1981العدد الرابي، كانو  أول 

. وقةد نشةرت 1982النشاط الببليوغرافي فدي األردن خدال  العدام ععداد دراسة ع   -2

 م.1983لة المكتبة،   يرا  الدراسة في العدد الثاني م  مجلة رسا

، بنةةاء علةةى تكليةةف مةة  مركةة  الطفولةةة فةةي ببليوغرافيددا الطفدد  فددي األردنععةةداد  -3

 م.1986الجامعة األردنية، وقد نشرت القارمة عام 

وقد نشر الكشاف  : كشاف تراكمي ودراسة ببليومتريةعاماً  20رسالة المكتبة في  -4
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. ويقةي 1986كتبةة، عةدد كةانو  أول والدراسة في عةدد  ةا  مة  مجلةة رسةالة الم

 صف ة. 94الكشاف والدراسة في 

دراسة ببليومترية حو  النتاج الفكدر  األردندي فدي علدم المكتبدات والتوثيدق ععداد  -5

. 1988. وقد نشرت الدراسة في مجلة رسالة المكتبةة، عةدد كةانو  أول والمعلومات

 صف ة. 25وتقي الببليوورافيا في 

، بنةةاء علةةى تكليةةف مةة  مةةدير مكتبةةة ببليوغرافيددا بددالد الشددامالمشةةاركة فةةي ععةةداد  -6

الجامعة األردنية، وقد قمت بارشراف على الج ء ال ا  ع  فلسطي . وقد نشةرت 

فةةي كتةةاب صةةدر فةةي الجامعةةة األردنيةةة عةة  لجنةةة مةةؤتمر  1989الببليوورافيةةا عةةام 

 تاريخ بتد الشام.

بالتعةةاو  مةةي  ليوغرافيددا وطنيددة فددي دولددة البحددرينأو  ببجمةةي وععةةداد وعصةةدار  -7

منصةةور سةةر ا ، تةةم  تليةةا  صةةر ارنتةةاا الفكةةر  فةةي دولةةة الب ةةري  منةةذ البدايةةة 

 م.199و تى نياية عام 

بتكليةف مة  الجمعيةة الب رينيةة  ببليوغرافيدا الطفد  فدي دولدة البحدرينجمي وععةداد  -8

 ب  ا .لتنمية الطفولة. وقد نشرت الببليوورافيا في كتا

( 1993، 1992، 1991)الببليوغرافيددا الوطنيددة لدولددة البحددرين، جمةةي وععةةداد  -9

بالتعاو  مي منصور سر ا  وقد نشرت الببليوورافيا بدعم كامل م  عدارة المكتبات 

 العامة بدولة الب ري .

وقةد  1995ببليوغرافيدا المدرأة فدي دولدة البحدرين حتدى نهايدة عدام جمي وععداد  -10

 نشرت بدعم كامل م  مرك  معلومات المرأة والطفل في دولة الب ري .

بالتعةةاو  مةةي  م1996 تةةى نيايةةة عةةام  ببليوغرافيددا تدداريخ البحددرينجمةةي وععةةداد  -11

 .1997منيرة آل  ليفة وقد صدرت في كتاب عام 

، يندلي  الرسائ  الجامعية التي منحتهدا كليدة التربيدة بجامعدة البحدرجمي وععداد  -12

 ، وقد صدر في كتاب.1998 تى عام 
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 الصحافة واإلذاعة والتلفزيون:* 

الكتابة في الص ف اليومية األردنية  ول قضايا المكتبات والمعلومات والموضوعات  -

 ذات العتقة، وكذلك ال ال في الص ف اليومية الب رينية )األيام وأ بار ال لي (.

الب رينيةةة بعنةةوا  أوراق صةةغيرة مراجةةي  أسةةبوعية فةةي جريةةدة األيةةام  اويةةةكتابةةة  -

 م.1992م1991عستمية 

 ععداد وتقديم البرام  التالية في ارذاعة األردنيةا -

 م.1988المكتبات في ال ضارة العربية ارستمية، 

 م.1989، مفاهيم ومصطل ات

 م.1990، مراجي عستمية

 م2000، معالم ال ضارة ارستمية

 رذاعة الب ري .ععداد البرام  التالية  -

 م.1997، تب في ال ضارة العربية ارستميةالك

 م.1997، مراجي عستمية

 م.1998، ة على ال ضارة العربية ارستميةنافذ

 م.2011) مؤلف وكتاب( رذاعة الجامعة األردنية،  ععداد وتقديم البرنام  األسبوعي -

 رة الثقافة.تي تصدرها و اعداد صف ة )مكتبة وسام( لمجلة وسام الع -

 ردنية.استرا ة العدد( لمجلة الشرطة األععداد صف ة ) -

المشةةاركة فةةي ععةةداد وتقةةديم  لقةةات كاملةةة مةة  بعةةض البةةرام  ارذاعيةةة فةةي موضةةوع  -

المكتبات والمعلومات والقضايا ذات العتقة مثل برنام  م  مكتباتيم واللقاء المفتوح 

ارذاعةةة األردنيةةة البةةرام  فةةي وكتةةاب ومؤلةةف، وفةةي ر ةةاب الجامعةةة وويرهةةا مةة  

 .وعذاعة الب ري 

المشاركة في ععداد وتقديم  لقات كاملة ع  المكتبات في كثير م  البرام  التلف يونية  -
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ويةةوم جديةةد ومنتصةةف النيةةار مثةةل برنةةام  قضةةايا معاصةةرة فةةي التلف يةةو  األردنةةي 

 قرأ( والملتقى الثقافي في تلف يو  الب ري .اوبرنام  )

للمةةؤتمر العلمةةي الثالةةد لكليةةة التربيةةة فةةي جامعةةة الب ةةري   اللجنددة اإلعالميددة:رئدديا  -

(، ونةةدوة األسةةرةا ومةةوارد ومسةةروليات التةةي عقةةدتيا اللجنةةة الوطنيةةة للسةةنة 1993)

(، وندوة الت صيل الطتبي بةي  1995الدولية ل سرة بالتعاو  مي جامعة الب ري  )

دوات والمؤتمرات وب اصة التي تعقةدها (. وويرها م  الن1997طلعات )الواقي والت

 جمعية المكتبات والمعلومات األردنية.

 عريف ال فل للعديد م  المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية الوطنية والعربية. *

 * تدريب وت:هي  المكتبيين:

دورة عامةة فةي علةم المكتبةات والمعلومةات  25المشاركة فةي ععةداد وتنفيةذ أكثةر مة   -

تةةم  تليةةا  اآل ( -1980)نظمتيةةا جمعيةةة المكتبةةات األردنيةةة  ةةتل الفتةةرة مةةا بةةي  

 مشارك م  م تلف المكتبات في األرد . 1000تدريب أكثر م  

م المكتبةات والتوثيةق دورات تدريبية مت صصة في علةو 5المشاركة في ععداد وتنفيذ  -

-1986)والمعلومةةات عقةةدتيا جمعيةةة المكتبةةات األردنيةةة  ةةتل الفتةةرة مةة  مةةا بةةي  

بيةةة متةةدرب مةة  األرد  وبعةةض الةةدول العر 100م وشةةارك فييةةا أكثةةر مةة  (1990

 .ال ليجية

، كليةة البتةراء، مي األردنية )كليةة األميةرة عاليةةتدريس علم المكتبات في كليات المجت -

 .(م1983-1980)( كم اضر وير متفر، ، كلية الملكة علياءطكلية السل

دورات تدريبيةةة عامةةة  ومت صصةةة عقةةدها مركةة   (5)المشةةاركة فةةي ععةةداد وتنفيةةذ  -

-1988)الدراسات والب ود واالستشارات في الجامعة األردنية  تل الفترة ما بي  

 ة ال ليجية.متدرب م  األرد  والدول العربي 100م وشارك فييا أكثر م  (1990

ععداد وتنفيذ سلسلة م  ال لقات التدريبية للعاملي  في المكتبات العامة بدولةة الب ةري   -

موظفاً م  العاملي  فةي  25م، شارك فييا أكثر م  (1991 –1990) تل العامي  
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  لقة تدريبية م تلفة. 20المكتبات العامة في الب ري  وقد تضمنت كل سلسلة 

م بالتعةاو  مةي عدارة التعلةيم (1994-1992)ية في الفترة ما بي  دورات تدريب 5عقد  -

المسةةتمر فةةي و ارة التربيةةة والتعلةةيم بدولةةة الب ةةري  ومعظميةةا فةةي مجةةال الفيرسةةة 

 متدرباً م  م تلف المكتبات في الب ري . 85والتصنيف، وشارك فييا أكثر م  

م  التعليم المسةتمر فةي كليةة عقد الدورات التالية في جامعة الب ري  بالتعاو  مي برنا -

( دورة فةةي فيرسةةة 2م )1993( دورة مصةةادر الةةتعلم والمعلومةةات عةةام 1التربيةةةا )

م 1997( دورة فيرسة وتصنيف الكتةب عةام 3م )1996وتصنيف المطبوعات عام 

 م.1998( مكتبات األطفال والمكتبات المدرسية 4)

الميةةداني لطلبةةة دبلةةوم برنةةام  مصةةادر ارشةراف علةةى تنفيةةذ برنةةام  التةةدريب العملةةي  -

التعلم والمعلومات في كلية التربية بجامعة الب ري  الذ  يتم فةي المكتبةات المدرسةية 

م 1996ومراك  مصادر التعلم التابعة لو ارة التربية والتعليم وقد تم  تى نياية عام 

 طالباً وطالبة. 150تدريب أكثر م  

كيةةف تكتةةب  ) م بعنةةوا 1994صةةتح الب رينيةةة عةةام ععةداد دورة تدريبيةةة لجمعيةةة ار -

مةة  م تلةةف فرةةات المجتمةةي  مشةةارك ومشةةاركة100شةةارك فييةةا أكثةةر مةة   (ًب ثةةا

 .الب ريني

 م.1995، لجمعية الب رينية لتنمية الطفولةعقد دورة )مكتبات األطفال( في ا -

منطقة سةترة عقد دورة في ميارات الب د العلمي للعاملي  في المكتبات المدرسية في  -

 م .1996في الب ري  عام 

عقةةد دورة تدريبيةةة مكتبةةات االطفةةال للعةةاملي  فةةي المكتبةةة العامةةة فةةي بلديةةة ال رقةةاء،  -

 م.2009

المشاركة في الدورة التدريبية الشاملة التي تعقدها جمعية المكتبات األردنية سنوياً منذ  -

 و تى اآل . 1998عام 

 م.  2009لي  في مكتبة جامعة العلوم التطبيقية، عقد دورة تدريبية شاملة للعام -
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ستشةةةارات لعشةةةرات المكتبةةةات المدرسةةةية والعامةةةة والمت صصةةةة فةةةي دولةةةة تقةةةديم اال -

 الب ري  واألرد .

تنظيم دورة  دمات المعلومةات للعةاملي  فةي المكتبةة الوطنيةة فةي الب ةري  مة   ةتل  -

 م.2010شير   يرا  

   أنشطة وإنجازات متفرقة

 وعضوية الت رير لعدة سنوات. 1992سكرتير ت رير مجلة رسالة المكتبة للعام  -

 عةو هيئة تحرير في المجالت التالية: -

 ( النشرة ار بارية لكلية التربية بجامعة الب ري .مسيرة التربية) -أ

 .ارية الرريسيــة لجامعة الب ري ( المجلة ار بمنبر الجامعة) -ب

 جمعية تنميــة الطفولـة الب رينية.( مجلة الطفولة) -ا

 (.المجلة العربية للمكتبات والمعلومات) -د

 .(3000المجلة العربية، ) -هـ

 ( االت اد العربي للمكتبات والمعلومات.مجلة اعلم) -و

 )ليبيا(. مجلة المكتبات والمعلومات - 

 مستشار ت رير المجلة العربية للمكتبات والمعلومات. -

وضي مناه  دبلوم مصادر التعلم والمعلومات لكليات المجتمةي فةي المشاركة في  -

 األرد  بناء على تكليف م  و ارة التعليم العالي.

المشاركة في وضي مناه  دبلوم علم المكتبات في جامعةة قطةر بنةاء علةى طلةب  -

 م  جامعة قطر وتكليف م  الجامعة األردنية.

 ا كلية التربية في جامعة الب ري .ععداد دليل الدورات التدريبية التي تعقده -

 عضو لجنة تطوير برنام  بكالوريوس التربية والماجستير في جامعة الب ري . -

وضي شةروط النشةر للمجلةة العلميةـة الم كمةة التةي ستصةدرها كليةة التربيةة فةي  -
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 جامعـة الب ـري  )مجلة العلوم التربوية والنفسية(.

مكتبةة( الةذ  تبنتةع جمعيةة المكتبةات  في تنفيذ مشروع )قدم كتاباً تنشئ المساهمة -

 مكتبات عامة جديدة في األرد . 5األردنية مي بداية الثمانينات وأدج على عنشاء 

 عنشاء وتنظيم مرك  مصادر التعلم في كلية التربية بجامعة الب ري . -

 بنك ارسكا . فيرسة وتصنيف عدة مكتبات في األرد  م  بينيا مكتبة -

 المشاركة في ععداد الم طط لتصميم مكتبة مؤسسة آل البيت في األرد . -

 عضو لجنة المكتبة المرك ية لدولة الب ري . -

تقةةديم عشةةرات الم اضةةرات  ةةول المكتبةةة والقةةراءة والب ةةد العلمةةي لعشةةرات  -

المةةةدارس ال كوميةةةة والمؤسسةةةات العلميةةةة والثقافيةةةة واالجتماعيةةةة فةةةي األرد  

 م.1994-1988والب ري   تل األعوام 

 المشاركة في عنشاء مكتبة الجمعية الب رينية لتنمية الطفولة. -

 ضةور عةدد كبيةةر مة  الةدورات فةةي مجةال ال اسةوب، ودورة )فةة  التعامةل مةةي  -

، ودورة )جمةةةي وتةةةدوي  التةةةراد فةةةي معيةةةد اردارة العامةةةة بةةةاألرد  الجميةةةور(

 .الشعبي( في دولة الب ري 

( بتكليف 21المشاركة في ترجمة وتعريب نظام تصنيف ديو  العشر  الطبعة ) -

 م(.2004م2003م  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )

بتكليةةف مةة  منظمةةة اليونسةةكوم مكتةةب دول ال لةةي  العربةةي قمةةت ب يةةارة مملكةةة  -

م للقيةةام بةةإجراء دراسةةة مسةة ية 2002الب ةةري  لمةةدة أسةةبوعي  فةةي   يةةرا  

تقويمية لجميي المكتبات العامة في مملكة الب ري ، وقد قدم الدراسة والتوصيات 

و ارة التربيةةة والتعلةةيم فةةي مملكةةة لمكتبةةات العامةةةمصةةف ة علةةى عدارة ا 70فةةي 

 الب ري .

المشاركة في وضةي ال طةوات العمليةة رنشةاء مكتبةة مت صصةة لغرفةة صةناعة  -

فةي م افظةة ال رقةاء للتعةرف علةى ال رقاء، وعجراء دراسة مس ية للصناعيي  
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اهتمامةةةةاتيم و اجةةةةاتيم المعلوماتيةةةةة، ا تيةةةةار الكتةةةةب والةةةةدوريات والمصةةةةادر 

 م(.2004وا تيار أمي  المكتبة ) ارلكترونية الت مة للمكتبة،

وضي األهداف والم طط التنظيمي والو دات اردارية واألقسام الم تلفة لمكتبةة  -

موظفاً وموظفةة(  30(. وتدريب العاملي  فييا )الفرات األوسط )كربتءم العراق

ثم تو يعيم علةى الةدوارر واألقسةام المناسةبة ووضةي الوصةف الةوظيفي موظةف 

 (.2004ب يارة لمملكة الب ري  لمدة أسبوعي . )

 .المشةةاركة فةةي لجنةةة تطةةوير معةةايير وطنيةةة للمكتبةةات المدرسةةية لةةو ارة التربيةةة -

 والتعليم.

قترا ات للمكتبات العامة ومكتبات األطفال والمكتبات المدرسية تقديم االستشارات واال -

 والمت صصة ومراك  مصادر التعلم، في األرد  ودولة الب ري .

وضي معةايير للمكتبةات المدرسةية علةى المسةتوج العربةي بتكلبةف مة  االت ةاد العربةي  -

 للمكتبات والمعلومات.

 لعربية لعم المكتبات والمعلومات.اول اردني تنشر سيرتع الذاتية في الموسوعة ا -

بدعوة م  معرض ابو ظبي الدولي للكتاب، القيت م اضةرة بعنةوا  )الكتةاب الجةامعي  -

 2013م4م25في الدول العربيا االرد  نموذجاً(يوم 

 

 المشاركة في عشرات اللجان من بينها:

 جمعية المكتبات األردنية: -أ

 .لجنة الت هيل والتدريب -

 .المكتبات العامةلجنة  -

 .لجنة الب ود والدراسات -
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 .لجنة الببليوورافيا -

 .االستشارية لمجلة رسالة المكتبة اللجنة -

 اللجنة العلمية لمؤتمرات الجمعية. -

 .يةاللجنة الثقافية واالعتم -

 الجامعة األردنية: -ب

 لجنة المكتبة في كلية التربية.  -

 التربية.لجنة اليوم العلمي في كلية  -

 مجلس كلية العلوم التربوية. -

 مجلس أمناء المدرسة النموذجية للجامعة األردنية. -

 على مستوى الكلية. لجنة اال تفال بالذكرج ال مسي  لت سيس الجامعة -

 التد ي  في الجامعة االردنية.لجنة مكاف ة  -

   :جامعة البلقا  التطبيقية -ج

 الجامعة( لعدة سنوات.مجلس الب د العلمي )على مستوج  -

 اللجنة العلمية لكلية الت طيط واردارة لعدة سنوات.  -

 لجنة الدراسات العليا في كلية الت طيط واردارة. -

 دارة لعدة سنوات.مجلس كلية الت طيط وار -

 لجنة ت ديب أعضاء الييرة التدريسية. -

 مجلس العمداء ومجلس الجامعة. -

 دولة البحرين:  -د

 المكتبة في كلية التربية بجامعة الب ري .لجنة  -
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 لجنة تطوير برنام  بكالوريوس معلم الفصل. -

 لجنة تدقيق نتار  طلبة الماجستير. -

 لجنة المكتبة المرك ية لدولة الب ري . -

 مستشار المكتبة العامة لمدينة الم رق. -

 رريس اللجنة ارعتمية لكلية التربية بجامعة الب ري . -

 معية البحرينية لتنمية الطفولة: الج-هـ 

 اللجنة الثقافية ولجنة المكتبة. -

 لجنة ت رير مجلة الطفولة. -

 جمعية تاريخ وآثار البحرين:  -و

 جماعة التراد الشعبي. -

 لجنة المكتبة واألرشيف. -

 الملتقى الثقافي األهلي )البحرين(:  - 

 رريس لجنة المكتبة والتوثيق. -

 الخاصة:جامعة الزرقا   -ك

 عضو مجلس الجامعة ومجلس األمناء. -

 عضو لجنة الب د العلمي. -

 عضو لجنة المكتبة. -

 عضو لجنة التعيي  والترقية. -

 عضو لجنة ت ديب أعضاء الييرة التدريسية. -

ت كيم الدراسات والب ةود فةي مجةال المكتبةات والمعلومةات للةدوريات الم كمةة  -
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جامعةة األردنيةة وجامعةة مؤتةة وجامعةة ال رقةاء في ات اد الجامعات العربيةة وال

شةةمية وويرهةةا مةة  الجامعةةات اوجامعةةة النجةةاح الوطنيةةة والجامعةةة الي ال اصةةة

 العربية.

عضةو اللجنةةة العلميةةة لمعظةةم المةةؤتمرات التةةي يعقةةدها االت ةةاد العربةةي للمكتبةةات  -

 ردنية.والمعلومات والناد  العربي للمعلومات وجمعية المكتبات والمعلومات األ

عضةةو المكتةةب التنفيةةذ  لتت ةةاد لعةةدة  االت ةةاد العربةةي للمكتبةةات والمعلومةةات -

 سنوات.

 

 عضو لجنة جار ة االت اد للش صيات الداعمة للمكتبات والنشاط الثقافي العربي. -

لعةةدة  ررةةيس لجنةةة جةةار ة أفضةةل رسةةالة جامعيةةة فةةي علةةم المكتبةةات والمعلومةةات -

 .سنوات

 نيين: رابطة الكتاب األرد - 

 عضو لجنة أدب األطفال. -

 عةوية الجمعيات واالتحادات:

 سابق للجمعية(. ورريس )سكرتير اآل . –1980جمعية المكتبات األردنية،  -

 (.1985جمعية أمناء المكتبات في الشرق األوسط ) -

لتسةةي  اآل  )عضةةو المكتةةب التنفيةةذ  -1987، ت ةةاد العربةةي للمكتبةةات والمعلومةةاتاال -

 (.سنوات

 .1990-1988، لتربية وتعليم األطفال )األرد ( الرابطة الوطنية -

 اآل .  -1996 ،فلسطينيةجمعية المكتبات ال -
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 .1998 -1993الجمعية الب رينية لتنمية الطفولة )الب ري (،  -

 .1998 -1994جمعية المكتبات الب رينية،  -

 .1998–1995جمعية تاريخ وآثار الب ري ،  -

 . )رريس لجنة المكتبة والتوثيق(.1998-1996في األهلي )الب ري (، الملتقى الثقا -

 )نارب الرريس(. م2008 –م2001فرع األرد ،  الناد  العربي للمعلومات، -

 اآل  . -م 2008 ،ي عضو رابطة الكتاب االردني -

 اآل  . - م2009الشبكة العربية للتعليم ع  بعد،  -

 اآل  . - 2011الجمعية االردنية للب د العلمي،  -

 شهادات تقدير وجوائز:

 جامعة الب ري ، أكثر م  شيادة. -

 االت اد العربي للمكتبات والمعلومات. -

 جمعية تنمية الطفولة الب رينية. -

 جمعية تاريخ وآثار الب ري . -

 .و ارة التربية والتعليمم السلطة الفلسطينية -

 األردنية.والمعلومات جمعية المكتبات  -

 يمية الدراسات العليام ليبيا.أكاد -

 ات اد الناشري  األردنيي . -

 جامعة ال رقاء األهلية. -

 ربد األهلية.عجامعة  -

 الناد  العربي للمعلوماتمسوريا. -
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 جمعية المكتبات الب رينية. -

 جامعة البلقاء التطبيقية. -

 ناد  الرواد الثقافي. -

 جامعة ال يتونع األردنية. -

 الجامعية.كلية اربد  -

 :المواد التي أقوم بتدريسها

 مقدمة في علم المكتبات والمعلومات )مستوج البكالوريوس والدبلوم العالي(. -

 تنمية مصادر المعلومات )مستوج البكالوريوس والدبلوم العالي(. -

 (.والدبلوم العالي  دمات المعلومات )مستو  البكالوريوس -

 (.والدبلوم العالي يوسمبادئ الفيرسة )مستوج البكالور -

 مبادئ التصنيف والتصنيف المتقدم )مستوج البكالوريوس والدبلوم العالي(. -

 مصادر المعلومات )مستوج البكالوريوس والدبلوم العالي(. -

 (.والماجستيرتسويق المعلومات )مستوج البكالوريوس  -

 (.والدبلوم العالي أدارة المكتبات )مستوج البكالوريوس -

 (.لماجستيريا معاصرة في أدارة المكتبات والمعلومات )مستوج اقضا -

 أدب ومكتبات االطفال )مستو  البكالوريوس(. -

 المكتبات المدرسية ومراك  مصادر التعلم )مستوج البكالوريوس(. -

 المكتبات المت صصة ومراك  المعلومات )مستوج البكالوريوس(. -

 لومات )مستوج البكالوريوس(.موضوعات  اصة في علم المكتبات والمع -

 (.الماجستيرأساليب الب د العلمي )مستوج البكالوريوس و -
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 البريــد اإللكتـــــروني:

 e-mail:rebhi1954@yahoo.com 

 
 00962-6-5513915هاتف المنزل:                  
 00962-77-5380900 نقال:                  


