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المؤهالت العلمية:
  :1994دبلوم هندسة ميكانيك /جامعة دمشق ـ سوراي ،تقدير :جيد.  :2007بكالوريوس مكتبات ومعلومات /جامعة دمشق ـ سوراي ،تقدير :جيد جداً.  :2015ماجستري يف علم املكتبات واملعلومات /اجلامعة األردنية ـ األردن ،تقدير :ممتاز. :2018 -ابحث دكتوراه يف علوم املعلومات والوثيقة يف املعهد العايل للتوثيق بتونس.

االهتمامات البحثية:
 تطوير وتعريب النظم املتكاملة احلرة مفتوحة املصدر إلدارة وحوسبة املكتبات ومراكز املعلومات. ببليوثرابيا املؤسسات وعالج املظاهر املسلكية السلبية لدى األطفال عن طريق املكتبة /العالج ابلقراءة. اإلدارة والتوثيق يف حقل التشغيل املربمج ،ولغات التخاطب مع اآلالت املربجمة.1

الخبرات العملية:
 ( 2008ـ  )2019أمني مكتبة مدرسية ـ وزارة الرتبية والتعليم األردنية /األردن. ( 2000ـ  )2006أمني مكتبة متخصصة ـ شركة الرشيد للحواسب والصناعة /سوراي. ( 1998ـ  )2000مشرف ومصمم ميكانيكي يف شركة برتا للصناعات اهلندسية /األردن. 1997( -ـ  )1998مشرف ومصمم ميكانيكي يف شركة فيمر اإليطالية /سوراي.

المؤتمرات العلمية واألبحاث المنشورة على المستوى المحلي والعربي والعالمي:
 املشاركة يف املؤمتر الثـامن عشـر للمكتبيـني األردنيـني والـي عققـد يف رحـا اجلامعـة األملانيـة األردنيـة خـالل الفـرتة مـابني /10/ 3-22019م ،حتت عتوان" :الدور املتغري للمكتبات العامة :حتدايت احلاضر ورؤى املستقبل".
 املشاركة يف الندوة العلمية الدولية الرابعة اليت نظمتها مكتبة عبداحلميد شومان العامة حتت عنوان( :املكتبة كمحرك للتغيري) ،يف عمانـ األردن بتاريخ 2019/9/29م.
 املش ــاركة يف امل ــؤمتر ال ــدويل ا ــامس يف النش ــر اإللك ــرتوين ملكتب ــة اجلامع ــة األردني ــة وال ــي عقق ــد خ ــالل الف ــرتة م ــابني /9/ 26-242019م ،حتت عتوان" :االبتكار واملشاركة واالستدامة".

 املشاركة يف املؤمتر الدويل للعلوم احلاسوبية واملعلوماتية :احملتوى الرقمي العريب وآليـات ثثرا ـه ،الـي عقدتـه جامعـة عمـان العربيـة حتـتشعار (التكنولوجيا اليكية أساس لبناء جمتمع املعلوماتية) ،يف الفرتة 2019/4/2-1م.
 املشاركة يف الندوة العلمية اليت نظمتها مكتبة مسو الشـيخ ممـد بـن راشـد آل مكتـوم يف كينغـز أكـاد ي حتـت عنـوان( :نـو أفـق معـريفمشرق  ...دور املكتبات يف حتقيق التنمية املستدامة) ،يف مدينة مأداب ـ األردن بتاريخ 2019/3/25م،
Towards a Bright Knowledge Horizon
The Role of Libraries in Achieving Sustainable Development

 املشــاركة يف اللقــاء الــي أقامــه املعهــد العــايل للتوثيــق بتــونس ،حتــت عنــوان :املؤشــر ومعامــل التــأثري واالستشــهادات املرجعيــة العــريب –آرسيف – ( ،)Arcifيف قاعة اجتماعات املعهد بتاريخ 2019/2/6م.
 املشاركة يف املؤمتر الدويل األول للمكتبات واملعلومات والتوثيق والي عققد حتت عنوان( :الوصول احلر للمعلومات) ،يف عمان خاللالفرتة 2018/4/24-23م.
 املشــاركة بورقــة ثيــة م اكمــة يف املــؤمتر الســادس عشــر للمكتبيــني األردنيــني ،والــي عققــد حتــت عنــوان" :دور املعلومــات يف التخطــيواختـا القـرار" ،أمــا عنــوان البحــث" :السـرية واالســتيقان يف الــنظم اآلليـة للمكتبــات" ،يف رحــا جامعــة آل البيــت و لــك خــالل الفــرتة
2017/10/19-18م.
 املشاركة يف الندوة العلمية اليت نظمها املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ابلتعاون مع مجعية املكتبات واملعلومات األردنيـة ،والـيت عققـدتحتت عنوان( :التوثيق والتكشيف وأمهيتهما يف البناء احلضار ) ،يف عمان بتاريخ 2017/9/30م.
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 املشــاركة يف املـؤمتر الــدويل الثالــث ملكتبــة اجلامعــة األردنيــة والــي عققــد حتـت عنــوان( :نــو مكتبــات حديثــة اجلــودة واالعتماديــة) ،يفرحا اجلامعة األردنية ،خالل الفرتة ما بني 2017/7/27-25م.

 -املشاركة بورقة ثية م اكمة ومنشورة يف جملة الدراسات األردنية2017 ،م ،حتت عنوان:

(دراسة مقارنة بني النظامني  PHPMYBIBLIو SLiMSمفتوحي املصدر)
 املشاركة يف ندوة املكتبات املدرسية الثالثة ،واليت عققدت حتت عنوان( :ولنا يف القراءة حياة ...الببليوثريايب :شفاء العقل والروح) ،يفمأداب بتاريخ 2017/3/4م.
 املشاركة يف ندوة املكتبات العامة ،واليت عققدت حتت عنوان" :املكتبة كمحرك للتغيـري" يف عمـان يف مكتبـة عبـد احلميـد شـومان العامـةبتاريخ  5كانون األول2016م.

 املشاركة بورقة ثية م اكمة ومنشورة من قبل  IEEEالعاملية ،وقد متَّ عرضـها يف املـؤمتر األورويب "تصـميم النمـا ج الرايضـية واحملاكـاةاحلاسوبية" الي عققد يف مدينة مدريد/ثسبانيا ،بتاريخ  6ـ  8تشرين األول 2015م ،أما عنوان البحث:

Usability Degree for Arabized Open Source Software
”“PhpMyBibli Integrated Library System as a Case Study

 املشاركة بورقة ثية م اكمة مقدمة ثىل املؤمتر السادس والعشرون لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومـات عمـان – األردن ،بتـاريخ 4-2تشرين الثاين 2015م ،حتت عنوان :دور عمال املعرفة يف تعريب النظم احملوسبة احلرة مفتوحة املصدر
"نظام  PMBإلدارة املكتبات أمنو جاً"
 املشاركة بورقـة ثيـة م اكمـة يف املـؤمتر الرابـع عشـر للمكتبيـني األردنيـني مناسـبة احتفاليـة جـر مدينـة الثقافـة األردنيـة لعـام 2015م،حتت عنوان(A Genuine Framework To Control The Quality of Arabic And Arabized Software) :

 املشاركة يف املؤمتر الوطين الثاين عشر للمكتبيني األردنيني بسـيناريو وعمـل مسـرحي ،بعنـوان (املكتبيـني الصـغار) ،والـي عققـد مناسـبةاختيار مدينة عجلون عاصمة الثقافة األردنية لعام 2013م ،يف جامعة البلقاء التطبيقية يف عجلون يف 2013/7/4-3م.،

 املش ـ ـ ــاركة بورق ـ ـ ــة ثي ـ ـ ــة م اكم ـ ـ ــة يف امل ـ ـ ــؤمتر ال ـ ـ ــدويل للمكتب ـ ـ ــات ومراك ـ ـ ــز املعلوم ـ ـ ــات ،بعن ـ ـ ــوان (دراس ـ ـ ــة مقارن ـ ـ ــة ب ـ ـ ــني النظ ـ ـ ــامني PHPMYBIBLIو NEWGENLIBاملفتوحي املصدر) ،يف املركز الثقايف امللكي /عمان2013/10/31-29 :م.
 املشاركة بورقة ثية م اكمة يف املؤمتر احلاد عشر للمكتبيني األردنيني يف مدارس الكينغز أكاد ي ،بعنوان (املكتبات املدرسية وثقافـةاملعلومات) ،يف األردن /مأداب2012/10/10-9 :م.
 املشــاركة بورقــة ثيــة م اكمــة يف النــدوة الرابعــة عشــرة ملكتبــات بــالد الشــام ،بعنــوان (املكتبــة الرقميــة لــوزارة الرتبي ـة والتعلــيم األردنيــة:فلسفتها ,بناؤها ,تصميمها ,وثدارة متواها الرقمي) ،يف دمشق2010/12/15-12 :م.
 املشاركة ابملؤمتر الوطين التاسع للمكتبيني األردنيني والي عققد مناسبة اختيار مدينة الزرقاء عاصمة الثقافة األردنية لعام 2010م ،يفجامعة الزرقاء يف 2010/10 /21-20م.
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الدورات األكاديمية:
 املشاركة يف الورشة التدريبية اليت أشرف عليها األستا الدكتور عبد هللا متويل حتـت عنـوان" :كيفيـة صـوغ الـرؤى والقـيم االسـرتاتيجيةللمكتبات اجلامعية" واليت عقدت بتاريخ  26متوز 2017م يف رحا مكتبة اجلامعة األردنية.

 املشاركة يف دورة الفهرسة املقروءة آلياً (مارك 21ـ ،)MARC21بتاريخ 2012/7/19م. املشاركة يف مسابقة املعلم املبدع اليت أقامتها شركة ميكروسوفت فرع األردن ،للعام 2012م. احلصول على شهادة التوفل احمللي من املركز األمريكي ـ ثميد ثيست ـ 2010م. احلصول على الشهادة الدولية لقيادة احلاسو من اليونسكو ،بتاريخ 2009/4/7م. احلصول على شهادة الربانمج الوطين لنشر املعلوماتية ،بتاريخ 2000/6/17م ،من اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية. لغات الربجمة VBA( :ـ.)PHP التحكم اآليل .Automatic Control تصميم ورسم هندسي.(Advanced Mechanical Desktop _ Solid Works _ Autocad 2D&3D) : لغات التخاطب مع اآلالت املربجمة.)(G-code – ISO – Fanuc) + HEIDENHAIN( : اإلدارة والتوثيق الصناعي يف حقل التشغيل املربمج.)CNC Administration & Documentation( : تشغيل اآلالت املربجمة عن طريق لوحة التحكم.)Opearate CNC machines( : -تشغيل اآلالت املربجمة عن طريق احلاسب الشخصي:

)Surfcam 2&3D + Maching ( + Smartcam

 تصميم القوالب البالستيكية والصفا ح املعدنية.)Mold & Die Design ( : نظم حرة مفتوحة املصدر:برجميات اليونسكو.)WINISIS _ GENISIS _ WEBLIS( :
النظم احلرة مفتوحة املصدر إلدارة املكتبات:
(.)PMB _ NEWGENLIB _ KOHA _ SLiMS
نظم بناء املكتبات الرقمية وثدارة الواث ق اإللكرتونية.)GREENSTONE _ CALIBRE( :
 -استخدام الصحافة يف التعليم ـ وزارة الرتبية والتعليم األردنية.

الدورات الميدانية:
 مؤسسة اإلسكان العسكرية ـ دمشق /وزارة الدفاع ،)Exchangable parts Making( :مدة التدريب  400ساعة عمل. مؤسسة التدريب املهين ـ الزرقاء ،)Gear Making( :مدة التدريب  150ساعة عمل.4

 شركة الكرنك ـ دمشق ،)Engines reform( :مدة التدريب  240ساعة عمل. مركز املأمون الدويل ـ دمشق ،)Automobile mechanics( :مدة التدريب  100ساعة عمل. -مؤسسة عيون ـ دمشق ،)Plastic & Metal molds Making( :مدة التدريب  1440ساعة عمل.

المهارات الوظيفية:
 اإلشراف على العديد من الدورات التدريبية الدولية واحمللية يف حقل علوم املعلومات واملكتبات. مهارات تدريبية يف اجلوانب العملية املتعلقة ابملكتبات اإللكرتونية والرقمية ،والعالج الببليوثرايب. -استخدام وتوظيف احلاسو  ،والربجمة يف تطوير وتعريب النظم احلرة مفتوحة املصدر.

النشاطات:
 اإلشـراف علــى الــور التدريبيــة ألمنــاء وأمينــات مكتبــات مــدراس لــواء فصــبة عمــان (العاصــمة) يف ثطــار حوســبة املكتبــات املدرســيةاألردنية ،يف ضوء كتا معايل وزيـر الرتبيـة والتعلـيم رقـم م ن  1216/15/1/بتـاريخ 2018/9/19م ،وكتـا عطوفـة مـدير الرتبيـة

والتعليم للـواء قصـبة عمـان رقـم  21392/1/11بتـاريخ 2018/11/19م ،واملتعلقـان ب ـ نظـام  PMBإلدارة املكتبـات وحوسـبة

املكتبات املدرسية األردنية.

 اإلشـراف علــى ثنشــاء وحوســبة مكتبــة ص اـما العامــة يف الطيبــة ـ ثربــد ،ابسـتخدام نظــام  PMBإلدارة املكتبــات ،وبطلــب مــن املكتبــةالوطنية األردنية ومنظمة جوهانيرت األملانية الدولية2018 ،م.

-

 أتليف سيناريوهات مسـرحية واإلشـراف علـى تنفيـيها وعرضـها ،يف عـدة مناسـبات داخـل اململكـة األردنيـة اهلاميـة .مثـل( :املكتبيـونالصغار ـ علماؤان يف عيون طال مدرسة األحنف بن قيس ـ شاعر املدرسة ـ العنف الطاليب ـ.)...

 أتليف كتا بعنوان :علم املكتبات واملعلومات بني فلسفة املهنة والتطور التقين  -حالياً قيد الطباعة والنشر. تصــميم وتنفيــي مكتبــات رقميــة وثلكرتونيــة كمكتبــة الــديوان امللكــي ومكتبــة املعهــد العــاملي للفك ـر اإلســالمي ،ومكتبــة كليــة غرانطــةاجلامعية.

 تصميم وتنفيي وثدارة مشروع تصنيع خمرطة (.)LATHE MACHINE تصميم برانمج حاسويب ملعاجلة املظاهر املسلكية السلبية لدى األطفال عن طريق املكتبة. تصميم وتنفيي جملة رسالة الطالب اإللكرتونية 2009م ،املنشورة على موقع وزارة الرتبية والتعليم األردنية. تدريب كوادر مؤسسات متعـددة فيمـا يتعلـق بــ :الـنظم احلـرة مفتوحـة املصـدر إلدارة املكتبـات ،مثـل الكليـة العلميـة اإلسـالمية ،مركـزرواد التنمية ،مكتبة الديوان امللكي ،معهد العناية بصحة األسرة التابع لـ مؤسسة نور احلسني  ...ثخل.

 اإلشراف على العديد من الدورات االفرتاضية الدولية عرب اإلنرتنت واليت تتعلق بـ املكتبات الرقمية. -تصميم وتنفيي برانمج إلدارة املكتبة  +القدرة على تطويع وتطوير برانمج.)WINISIS( :
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 اإلشـراف علــى تعريــب العديــد مــن أنظمــة املكتبــات العامليــة مثــل :نظــام  Evergreenاألمريكــي ،ونظـام ثدارة املكتبــات PMBالفرنسي ،ونظام  SLiMSاإلندونيسي ،ونظام  Biblioteqالكومليب ،ونظام  FNPالنروجيي.

 تطوير نقسخ سطح مكتب تعمل على نظـام التشـغيل وينـدوز ( ،)Desktop version for windowsللعديـد مـن أنظمـةاملكتبات واألرشفة اإللكرتونية اليت تعمل يف بيئة الويب.

 -العب كرة قدم سابق يف اند اجملد السور  /الدور املمتاز.

الجوائز وشهادات التقدير:
 -كتا شكر وثناء من عطوفة مـدير الرتبيـة والتعلـيم للـواء قصـبة عمـان (العاصـمة) بتـاريخ 2019/2/25م ،علـى اجلهـود املبيولـة يف

القيام بعملية تصنيف وفرز الكتب املهداة من دولة اإلمارات ثىل األردن ضمن مشروع حتد القراءة العريب ،لتوزيعهـا علـى املكتبـات

املدرسية األردنية.

 كتا شكر وتقدير من عطوفة مـدير الرتبيـة والتعلـيم للـواء قصـبة عمـان (العاصـمة) ،علـى اجلهـود املبيولـة يف تـدريب أمنـاء وأمينـاتاملكتب ــات املدرس ــية األردني ــة واإلشـ ـراف عل ــى ال ــور التدريبي ــة ال ــيت عقق ــدت يف ض ــوء كت ــا مع ــايل وزي ــر الرتبي ــة والتعل ــيم رق ــم م

ن 1216/15/1/بتاريخ 2018/11/19م ،واملتعلق بـ :نظام  PMBإلدارة املكتبات وحوسبة املكتبات املدرسية األردنية.

 كتا شكر وتقدير من القا مني على مشروع  Evergreenلألستا فارس عثمان ،على جهوده يف تعريب وتطوير النسخة املقعربةمن نظام املعلومات ثفرغرين األمريكي لعام 2018م.

 شــهادة شــكر وتقــدير مــن مجعيــة املكتبــات واملعلومــات األردنيــة ،بتــاريخ 2017/12/31م ،علــى اجلهــود املتميــزة يف دعــم نشــاطاتاجلمعية بشكل عام ويف حقل التدريب واحملاضرات بشكل خاص.

 كتا شكر وثناء من عطوفة مدير الرتبية والتعليم للواء قصـبة عمـان ،علـى اجلهـود املبيولـة يف تنظـيم وههيـز معـر مبـادرة " كتـامن كل بيت بعمر بيت" ،بتاريخ 2017/12/28م.

 شــهادة شــكر وتقــدير مــن مجعيــة املكتبــات واملعلومــات األردنيــة ،بتــاريخ 2017/10/3م ،علــى اجلهــود املبيولــة يف ثعــداد املعــايرياألردنيــة لتقيــيم الــنظم اآلليــة املتكاملــة يف املكتبــات ،والــيت قــام مراجعتهــا وحتكيمهــا أســاتية علــم املكتبــات واملعلوم ـات مــن خمتلــف

اجلامعات األردنية.

 كتــا شــكر وتقــدير مــن القــا مني علــى مشــروع ببليوتيــك لأللســتا فــارس عثمــان ،علــى جهــوده يف تعريـب وتطــوير نظــام املعلومــاتببليوتيك الكومليب 2017م.

 شهادة شكر وتقدير من مشروع حتد القراءة العريب (مبادرات ممد بن راشد آل مكتوم العامليـة) علـى اجلهـود املبيولـة يف اإلشـرافومتابعة الطلبة املشاركني يف حتد القراءة العريب2016 ،م.

 درع وج ــا زة أفض ــل رس ــالة علمي ــة (ماجس ــتري) لع ــام 2015م ،عل ــى مس ــتوى ال ــوطن الع ــريب مقدم ــة م ــن االحت ــاد الع ــريب للمكتب ــاتواملعلومات.

 شـهادة شـكر وتقــدير مـن جامعــة البلقـاء التطبيقيـة /كليــة اربـد اجلامعيــة /قسـم املكتبـات واملعلومــات ،علـى اجلهــود املبيولـة يف تــدريبطالبات التخصص2015 ،م ،من خالل احملاضرة املعنونة بـ " الربجميات احلرة مفتوحة املصدر".

 درع مدرسة األحنف بن قيس لعام 2014م.6

 درع مجعية املكتبات واملعلومات األردنية لعام 2013م. شهادة شكر وتقدير من ثدارة مدرسة احلسني الثانوية للبنات ،على تنفيي العمل املسرحي الي عقد يف املركـز الثقـايف امللكـي بتـاريخ2013/5/12م ،يف ثطار اللقاء الربملاين الثالث.

 شهادة شكر من شركة ميكروسوفت فرع األردن ،مسابقة املعلم املبدع للعام 2012م. شهادات تقدير من مديرية تربية عمان األوىل ،ومن معايل وزير الرتبية والتعليم .2010 ،2009 شهادة تقـدير مـن املعهـد العـاملي للفكـر اإلسـالمي ومجعيـة البحـوة اإلسـالمية علـى املشـروع الـي مت عرضـه يف عمـان ،بعنـوان (عـااملعرفة وتكنولوجيا املعلومات) ،بتاريخ 2012/4/15م.

 شهادة شكر من مجعية الواث ق السورية /سوراي2010 ،م. شهادة شكر وتقدير من املدير العام لشركة بلقيس /الدكتور املهندس ممد معا ا ياط /سوراي. شهادة شكر وتقدير من املدير العام لشركة الرشيد للحواسب والصناعة /املهندس عماد اليايف /سوراي. شهادة شكر وتقدير من مدير معهد اهلندسة امليكانيكية والكهراب ية /الدكتور املهندس عاصم قداح /سوراي. شهادة تقدير من شركة برتا للصناعات اهلندسية  /األردن. شهادة تقدير من مؤسسة أانليند السويدية /رواد التنمية /األردن ،على اجلهود املبيولة ضمن برانمج ومشروع أد الطفل. شهادة شكر من معهد العناية بصحة األسرة /األردن. شهادة شكر وتقدير من جامعة الزرقاء ا اصة /األردن. شهادة تقدير من مركز العلوم التخصصي /سوراي. شهادة الباسل للتفوق الدراسي على مستوى جامعة دمشق و لك للسنوات التالية.2004 ،2003 : شهادة الباسل للتفوق الدراسي على مستوى جامعة دمشق و لك للسنوات التالية.2006 ،2005 : شهادة شكر وتقدير من االحتاد العام لطلبة األردن فرع دمشق. شهادة شكر وتقدير من االحتاد العام لطلبة سوراي /سوراي. شهادات شكر من مجعية املكتبات واملعلومات األردنيـة علـى املشـاركة يف فعاليـات الـؤمترات الوطنيـة للمكتبيـني األردنيـني (2017م،2016م2015 ،م2014 ،م2013،م2012،م2010 ،م).

المعرفون:
 األستا الدكتور فواز الزغول ،عميد كلية امللك عبد هللا الثاين لتكنولوجيا املعلومات (سابقاً) /اجلامعة األردنيـة ،ومـدير اجمللـس العـريبللتدريب واإلبداع الطاليب ،احتاد اجلامعات العربية.

 الدكتور عمر جرادات ،ر يس مجعية املكتبات واملعلومات األردنية ،وان ب ر يس االحتاد العريب للمكتبات (ثعلم). األستا الدكتور ر ي عليان ،أستا علم املكتبات يف كلية العلوم الرتبوية /اجلامعة األردنية.7

 الدكتور يونس الشوابكة ،أستا علم املكتبات ور يس قسم املكتبات يف كلية العلوم الرتبوية /اجلامعة األردنية. األستا الدكتور عبد الرازق يونس ،أستا علم املكتبات ،متقاعد. -األستا عبد اجمليد أبو مجعة ،ر يس قسم املكتبات يف وزارة الرتبية والتعليم األردنية (سابقاً) ،متقاعد.

واقبلوا فائق االحترام،،،،
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