
 
 السيرة الذاتية

          

 لبيانات الشخصيةا

 .اإلسم: د. يونس أحمد اسماعيل الشوابكة 

 .الجنسية: أردني 

  :1951تاريخ الميالد. 

 .الوضع االجتماعي: متزوج 

 المؤهالت العلمية
 تكنولوجيووا المكلوموواو   الجامكووة االتصوواالو و  دكتوووراف  ووي علووم المكتبوواو والمكلوموواو  كليووة

 )موضوع الرسالة  ي التصنيف( .2005مية بماليزيا  الكالمية اإلسال

 من قسم المكتباو والمكلوماو  كلية اآلداب  بتقدير ممتاز ماجستير  ي المكتباو والمكلوماو
 . )موضوع الرسالة  ي نظم الحوسبة  ي المكتباو(1995بالجامكة المستنصرية ببغداد  

 1991مكة اليرموك  ماجستير  ي اإلدارة التربوية من كلية التربية بجا. 

 مووون قسوووم الواوووابا والمكتبووواو بكليوووة  بتقووودير جيووود جووودا بكوووالوريوس  وووي المكتبووواو والمكلومووواو
 .1973اآلداب/جامكة القاهرة  

 التدريسيةالخبرات 
  2009بقسم علم المكتباو والمكلوماو  الجامكة األردنية   مشاركأستاذ- 

 2007ة  يالدلفيووا  عموووان  األردن  أسووتاذ مسوواعد بقسووم علووم المكتبووواو والمكلوموواو  جامكوو-
2008 
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  محاضوور للمكتبوواو والمكلوموواو بكمووادة المكتبوواو الجامكية/جامكووة اإلموواراو الكربيووة المتحوودة
1995-2007  

  إربود/ جامكوة مجتموع  ة ي تخصص المصادر التكليمية والمكتباو بكلي المكتباومدرس لمواد
 1995-1988 البلقاء التطبيقية 

 او  ووووي مركووووز الوووودوراو التدريبيووووة بكليووووة التربية/جامكووووة أم القوووور  بمكووووة موووودرس لمووووادة المكتبوووو
 .1985-1975المكرمة  

   1986مدرس لمواد المكتباو والمكلوماو  ي كلية المجتمع الكربي بكمان. 

  محاضوور لمووواد الف رسووة والتصوونيف  ووي الوودوراو التةهيليووة الكامووة والمتقدمووة لجمكيووة المكتبوواو
 .1995-1986األردنية  

 اضر لمواد الف رسة والتصنيف  وي الودوراو التةهيليوة ألمنواء المكتبواو لمركوز االستشواراو مح
 .1993-1988والتكليم المستمر بجامكة اليرموك  

 المنشورة الكتب
مبادئ التصنيف: دليل عملي  مبسيل للللبية والعيامليل والمتيدربيل اي  مميال المكتبيات والمعلوميات: واي   .1

 .2011. عمال: دار صفاء، 1. نظام تصنيف ديوي العشري. ل

العشييرول: ترمميية عربييية مختصييرة ومعدليية الثانييية و  تصيينيف ديييوي العشييري والكشيياف النسييب ، اللبعيية .2
 .2008للمداول الرئيسة والمساعدة والكشاف النسب . عمال، األردل: ممعية المكتبات األردنية، 

-15العشيريل: الواعيو والتحيديات، العييل بحوث وأعمال ندوة الفهرسة العربيية الليية اي  ال يرل الحيادي و  .3
 .2005. العيل: مامعة اإلمارات العربية المتحدة، 2005ابراير  16

تاريخ العالم العرب  ا  تصنيف مكتبة الكونمرس: ترممة عربية معدلة مو دراسة ن ديية وكشياف. العييل:  .4
 .2002مامعة اإلمارات العربية المتحدة، 

مكتبة الكونمرس: ترممية عربيية كاملية ومعدلية لميداول ال سيم الفرعي  علوم الديل اإلسالم  ا  تصنيف  .5
BP :2001، مامعة اإلمارات مو دراسة ن دية وكشاف. العيل. 

ايي  المكتبييات ومراكييل المعلومييات ايي  األردل مييل ومهيية نظيير مشيي ل   CDS/ISISت ييييم اسييتخدام نظييام  .6
 .1996النظام. عمال، األردل: مؤسسة عبد الحميد شومال، 

 حاث والم االت المنشورة حديثااألب
درمة إلمام أعضاء هيئة التدريس ا  المامعية األردنيية بالوصيول الحير إليع المعلوميات كنظيام مدييد لالتصيال  .1

( الييذي سيصييدر بيي ذل اي ايي  أيلولتسييبتمبر 2العلميي . م بييول للنشيير ايي  دراسيياتتالعلوم التربوييية ايي  العييدد  
2014. 

والمعنوييية ايي  المكتبييات المامعييية الرسييمية ايي  األردل. ممليية مامعيية النمييا  درميية اسييتخدام الحييواال المادييية  .2
  2646-2609(، 10  25ب العلوم اإلنسانية.  –للعلوم لألبحاث 
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كترونييية المعتمييدة علييع اإلنترنييت ايي  الرسييائل واأللروحييات التربوييية: دراسيية اسييتخدام مصييادر المعلومييات اإلل. 3
 .317-303، 2010( 4  6مملة األردنية ا  العلوم التربوية، تحليلية لالستشهادات المرمعية. ال

3. Library of Congress Classification: Catalogers perceptions of the new Subclass 

KBP. library Review, Vol.56 No. 2, 2007. pp 117-126. 

 Webو    Classweb ارنية بييل المكتبات الخليمية وأدوات تنظيم المعراية اي  البيئية اإللكترونيية: دراسية م .4

Dewey 2007ارع الخليج العرب .ي المنامة،  –.ي ا : المؤتمر الثالث عشر لممعية المكتبات المتخصصة. 

اتماهات للبة السنة األولع ا  مامعة اإلمارات العربية المتحدة نحو برنامج الث ااة المعلوماتية.ي اي  الميؤتمر  .5
 .2006ارع الخليج.ي مس ل،  –صصة الثان  عشر لممعية المكتبات المتخ

إضاءات حول نيدوة الفهرسية العربيية الليية اي  ال يرل الحيادي والعشيريل: الواعيو والتحديات.يي مملية المكتبيات  .6
 .186-173. ص. 2006، يناير 1، ع 26والمعلومات العربية.ي مج 

لتاريخ العرب  اإلسالم  ا  تصنيف مكتبة الكونمرس: المشكالت والحلول الم ترحة. نشرة ممعية المكتبات ا .7
 19-16.ي ص. : 2006، 1، ع. 12ارع الخليج العرب .ي مج –المتخصصة 

 األبحاث والم االت المنشورة ساب ا
 .23-4(.ي ص. 1996 أيلولتسبتمبر  3، ع31التكشيف.ي رسالة المكتبة.ي مج  .1

 1، ع30: دراسييية وتحليل.يييي رسيييالة المكتبة.يييي ميييج. 1986-1876أدوات ضيييبل اإلنتيييار الفكيييري الفلسيييلين ،  .2
 .58-49(.ي ص. 1995 آذارتمارس 

بنيياء شييبكة معلومييات للمكتبييات المامعييية األردنييية. ايي : النييدوة العلمييية الثالثيية عييل مؤسسييات المعلومييات ايي   .3
 1995الولل العرب .ي عمال، األردل، 

 يوليوتأغسيلس  4، ع 16فاراب  وابل خلدول للمعراة البشرية: دراسية م ارنة.يي عيالم الكتب.يي ميج. تصنيف ال .8
 344-330(.ي 1995

 5، ع 16مكتبة مامعة اليرموك وتمربة التحول ميل الفهيرس البلياع  إليع الفهيرس الل .يي عيالم الكتب.يي ميج  .9
 .464-453(.ي ص. 1995 سبتمبرتأكتوبر 

اعدة ا  تصنيف ديوي العشري  ت د ع( والتصنيف العشري العالم   ت ع ع(: دراسية المداول  ال وائم( المس .10
 .276-270(.ي 1993،  مايوتيونيو 3، ع. 14م ارنة: ال سم األول.ي عالم الكتب.ي مج. 

المداول  ال وائم( المساعدة ا  تصنيف ديوي العشري  ت د ع( والتصنيف العشري العالم   ت ع ع(: دراسية  .11
 .176-168(.ي 1994،  مارستأبريل 2، ع. 15 سم الثان .ي عالم الكتب.ي مج. م ارنة: ال

 سيبتمبر،  5، ع 13تلور مناهج علم المكتبات والمعلومات ومشكالت تدريسه ا  األردل.ي عالم الكتب.يي ميج.  .12
 .492-479(.ي ص. 1992أكتوبر 

 1991نييل.ي عمال، تدريس علم المكتبات ا  األردل. ا : المؤتمر الثان  للمكتبييل األرد .13

صييعوبات اسييتخدام الللبيية للمكتبييات المامعييية العربييية: مرامعيية وعييرو للدراسييات المنشييورة وغييير المنشورة.ييي  .14
 .519-513(.ي ص. 1991 أكتوبر  4، ع 12عالم الكتب.ي مج 
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ميارس  آذارت 1، ع 26المالمح المديدة ا  اللبعة العشريل مل تصنيف ديوي العشري.ي رسالة المكتبة.ي مج.  .15
 .31-23(.ي ص. 1991

 شرات عليها:أالرسائل المامعية الت  
 Web( درمية اعاليية اسيتخدام تصينيف دييوي العشيري عليع الوييب  2014آمنية يوسيف عيودة لعيارير   .1

Dewey ا  المكتبات المامعية األردنية مل ومهة نظر المفهرسيل واتماهياتهم نحيو اسيتخدامه. رسيالة )
 األردنية، عسم علم المكتبات والمعلومات. مامستير غير منشورة، المامعة

( واعو تنمية مصادر المعلومات اإللكترونية ا  المكتبات المامعية األردنية مل 2014اادية ممدو  سالم   .2
رسيالة مامسيتير غيير منشيورة، المامعية ومهة نظر العامليل ايهيا، واعتيرا  سياسية استرشيادية لتنميتهيا. 

 المعلومات.األردنية، عسم علم المكتبات و 

تدريب العامليل ا  المكتبات العامة األردنيية، وت يدير احتيامياتهم  ( واعو برامج2014الرحيل، إنعام عمر   .3
رسيييالة مامسيييتير غيييير منشيييورة، المامعييية األردنيييية، عسيييم عليييم المكتبيييات التدريبيييية ميييل ومهييية نظيييرهم. 

 والمعلومات.

مفتييوح  المصييدر للمكتبييات  PMB & SLIMS( درميية مالءميية نظييام  2014اييارس عليي  عثمييال   .4
المدرسييية ايي  ضييوء متللبييات ولارة التربييية والتعليييم ايي  األردل. رسييالة مامسييتير غييير منشييورة، المامعيية 

 األردنية، عسم علم المكتبات والمعلومات.

( درميية وعيي  الللبيية باسييتخدام اهييارس المكتبييات المامعييية األردنييية 2015رويييدا عاشييور أحمييد غوشيية   .5
( والصييعوبات التيي  تييوامههم ايي  اسييتخدامها. رسييالة OPACsهييور علييع الخييل المباشيير  المتاحيية للمم

 مامستير غير منشورة، المامعة األردنية، عسم علم المكتبات والمعلومات.

( ااعليييية اسيييتخدام تصييينيف مكتبييية الكيييونمرس عليييع الوييييب 2015هبييية عبيييد اليييرحيم سيييالم الضيييمور   .6
 Classification Web) ومهيية نظيير المفهرسيييل ايي  المكتبييات المامعييية  ومعوعييات اسييتخدمه مييل

 األردنية. رسالة مامستير غير منشورة، المامعة األردنية، عسم علم المكتبات والمعلومات.

( الرضا الوظيف  لدى العامليل ا  مكتبات المامعات األردنيية الرسيمية 2015إيمال محمد داوود سللال   .7
رسيالة مامسيتير غيير منشيورة، المامعية األردنيية، ظيرهم. وعالعته بميودة خيدمات المعلوميات ميل ومهية ن

  عسم علم المكتبات والمعلومات.

 

 العنوان البريدي واإللكتروني

 قسم علم المكتبات والمعلومات

 كلية العلوم التربوية

 الجامعة األردنية

 065233835هاتف المنزل:    0795222709هاتف متحرك: 

 yshawabka@yahoo.com: البريد اإللكتروني

mailto:yshawabka@yahoo.com

