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 المؤهالت العملية:
 

نائوووووس رئوووووير قسوووووم الفهركوووووة والت وووووني  / مكتبوووووة الجامعوووووة  1981 – 1975 -

 األردنية.

كليووووووة  –برنوووووواما علووووووم المكتبووووووات والمعلومووووووات  –محاضوووووور  1983 – 1981 -

 الجامعة األردنية. –العلوم التربوية 

 –أكووووووتاد مسوووووواعد   برنوووووواما علووووووم المكتبووووووات والمعلومووووووات  1991 – 1986 -

 الجامعة األردنية. –كلية العلوم التربوية 

 –برنووووواما علوووووم المكتبوووووات والمعلوموووووات  –أكوووووتاد مشوووووار   1996 – 1991 -

 الجامعة األردنية. –كلية العلوم التربوية 

 –كليووووووووة ا داب  –رئووووووووير قسووووووووم المكتبووووووووات والمعلومووووووووات  2000 – 1996 -

 جامعة السلطان قابوس.

 –برنووووواما علوووووم المكتبوووووات والمعلوموووووات  –أكوووووتاد مشوووووار    2002 – 2000 -

 الجامعة األردنية.   –كلية العلوم التربوية 

لعلووووووم اكليوووووة  – صوووووولرئوووووير قسوووووم االدارة  التربويوووووة واأل 2007  - 2003 -

 ألردنيةاالجامعة  –التربوية 

 .معلوماتالمكتبات والعلم رئير قسم  2010 - 2007 -

 الجامعة األردنية. –عميد كلية العلوم التربوية  2011 - 2010 -

 جامعة الزرقاء. –عميد كلية العلوم التربوية  2017 - 2014 -

 الجامعة األردنية. – ن أكتاد في كلية العلوم التربوية ا - 2017 -

 

مستشااااارا للعديااااد ماااان المؤسسااااات الحكوميااااة والخا ااااة  ااااي ا ردن  ااااي  -1

 مجال إدارة الملفات وتنظيمها:

اد مستشووووارا لووووديوان الددمووووة المدنيووووة فووووي مجووووال  عووووداد  ن وووويم الملفووووات و عوووود -

 .1991خطة   ني  موحدة لملفات وزارات المملكة األردنية الهاشمية، 

اإلكووومنأل األردنيوووة فوووي مجوووال  عوووداد خطوووة   وووني  مستشوووارا لشوووركة م وووان   -

 .1993لملفات  م ان  الشركة و دار ها، 

موووة مستشوووارا لوكوووكوا / هيموووة األموووم المتحووودة فوووي مجوووال  دخوووال ملفوووات المن  -

 .1993 لى الحاكوب، 

 

 نشاطات أكاديمية وعملية:
 

  ووووميم و نفيوووون أكيوووور مووووب كووووتيب دورة  دريبيووووة فووووي مركووووز االكتشووووارات  .1

لفنيوووووة والدراكوووووات بالجامعوووووة األردنيوووووة فوووووي  د ووووو  علوووووم والدووووودمات ا

المكتبووووووووات والمعلومووووووووات، وبداصووووووووة فووووووووي موضوووووووووعات الفهركووووووووة، 

والت وووووووني ، والتكشوووووووي ، وبنووووووواء مجموعوووووووات المكتبوووووووات، واكوووووووتددام 

 الحواكيس في المكتبات ومراكز المعلومات.
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  ووووميم و نفيوووون أكيوووور مووووب عشووووريب دورة  دريبيووووة فووووي جمعيووووة المكتبووووات  .2

 د ووو  علوووم المكتبوووات والمعلوموووات، مووو  األردنيوووة وجامعوووة البتوووراء فوووي 

 التركيز على المعالجة الفنية للمعلومات، وخدمات المعلومات.

 

مستشوووواراد لعوووودة مدكسووووات أردنيووووة فووووي مجووووال   كووووير المكتبووووات ومراكووووز  .3

أشوووورفأل علووووى   كووووير أكيوووور مووووب كووووأل عشوووورة  المعلومووووات و ن يمهووووا   د

يووووة مكتبووووة فووووي األردن، منهووووا: مكتبووووة البنووووك األهلووووي األردنووووي، ومكتبووووة كل

(، موووانمن موووة العربيوووة للعلووووم اإلداريوووة )عالددموووة االجتماعيوووة، ومكتبوووة ال

 .ومكتبة مجم  الل ة العربية، ومكتبة بنك عمان لالكتيمار، وغيرها

 – 1990األردن )  –فوووووي عموووووان  مستشووووواراد لمكتوووووس اليونسوووووكو اإلقليموووووي .4

ي فوووالببليوغرافيوووا الداصوووة بالتربيوووة األكووورية  (، فوووي مجوووال  جميووو  1991

 الوطب العربي و حريرها ونشرها.

 

عوووداد  ة فوووي ي الزيتونوووة األردنيوووة وجامعوووة الزرقووواء األهليوووتمستشووواراد لجوووامع .5

 والمعلومات فيهما. مناها أقسام المكتبات

 

العديوووود مووووب الكتووووس واألبحووووا  العلميووووة اإلشووووراى علووووى مراجعووووة و قيوووويم  .6

 المحكمة لمدكسات أردنية وعربية.

 

 واشوووونطب لتقيوووويم مكتبووووة جامعووووة –خبيووووراد لوووودل مكتووووس التطوووووير التربوووووي   .7

 .1995صنعاء، عام 

 

ي  عوووداد و قوووديم مجموعوووة موووب الحلقوووات اإلداعيوووة إلداعوووة كووولطنة عموووان فووو  .8

 .1998موضوع " المعلومات والمكتبات والمجتم  "، عام 

 

مستشوووووواراد لمكتبووووووة  داعووووووة كوووووولطنة عمووووووان،  عووووووادة  ن يمهووووووا و دخووووووال  .9

 .1999مجموعا ها  لى الحاكوب، عام 

 

مستشوووواراد للمكتبووووات فووووي النووووادي اليقووووافي، مسووووق ، كوووولطنة عمووووان فووووي   .10

مجووووال   كووووير المكتبووووة و ن يمهووووا و دخووووال مجموعا هووووا  لووووى الحاكوووووب، 

 .1998عام 

 

الترجموووة العربيوووة خبيووورا لووودل جامعوووة الووودول العربيوووة، مراجعوووة  .11

 .2003( ، 21لن ام   ني  ديوي العشري )ط 
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 فوووي الجامعوووة األردنيوووة دورة  دريبيوووة 60قموووأل بتنفيووون أكيووور موووب   .12

 ومن مات أردنية حكومية وخاصة.

 

د لمووووود مر التربيوووووة فوووووي بيموووووة رقميوووووة متجوووووددة، المووووود مر الووووودولي  .13 رئيسوووووا

 .7/5/2015-6العلوم التربوية، جامعة الزرقاء،  السادس لكلية

 

د لمووووود مر المسووووودولية المجتمعيوووووة للجامعوووووات العربيوووووة، المووووود مر .14  رئيسوووووا

قوووودس لزرقوووواء وجامعووووة الالعربووووي األول لكليتووووي العلوووووم التربويووووة بجامعووووة ا

 .20/4/2017-19المقتوحة، 

 

 

 اإلنتاج العلمي ) بحوث أكاديمية (:
 

الدافعيوووووة  لوووووى (. 1988، )أحمووووود همشوووووري ومحمووووود محموووووود الوووووننيباتعمووووور  .1

م العلاااااودراساااااات ) بالمكتبوووووات الجامعيوووووة فووووي األردن. المهنووووة لووووودل العووووامليب

 .240– 212 (:2) 15، (انية: العلوم اإلدارية واالقتصاداإلنس

مكتبوووووووة الجامعوووووووة األردنيوووووووة: دراكوووووووة  (.1989) ،عمووووووور أحمووووووود همشوووووووري .2

مجلااااة مؤتااااة للبحااااوث  .راء الطلبووووة وأعهوووواء هيمووووة التوووودريراكووووتطالعية  

 .363 – 236(: 2) 2، والدراسات

ات نحووووو مهنووووة ا جاهووووات طلبووووة علووووم المكتبوووو (.1990) ،عموووور أحموووود همشووووري .3

 دراسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات  .المكتبووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووات فووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي األردن

 .91 – 67: (3)أ  17، ) العلوم اإلنسانية (

 مهوووارات اكوووتددام المكتبوووة(. 1990) ،أنموووار الكيالنوووي وعمووور أحمووود همشوووري .4

ك جامعاااة الملااامجلاااة  وعالقتهوووا بالتح ووويا الدراكوووي.لووودل الطلبوووة الجوووامعييب 

 .382 – 355(: 1) 2، سعود )العلوم التربوية(

دراكووووة أثوووور مسووووا   (.1991) ،أحموووود همشووووري وعبوووود   فووووال  منيووووزلعموووور  .5

دل المووودخا  لوووى علوووم المكتبوووات والمعلوموووات فوووي مهوووارات اكوووتددام المكتبوووة لووو

 أ 18، . دراساااااات ) العلااااوم اإلنساااااانية (عينووووة موووووب طلبووووة الجامعوووووة األردنيووووة

(2:) 237 – 247. 

(. الرضووووا عووووب 1991همشووووري، عموووور أحموووود، عليووووان، ربحووووي م ووووطفى، ) .6

تد  وووة المووورأة العاملوووة فوووي المكتبوووات العاموووة واألكاديميوووة والمالوظيفوووة لووودل 

 .234-209(: 4) 4، مجلة البحث  ي التربية وعلم النفسفي األردن. 

درجوووووة التوووووو ر النفسوووووي وم وووووادرم لووووودل  (.1993) ،عمووووور أحمووووود همشوووووري .7

، انية (دراساااات ) العلاااوم اإلنسااا .كتبوووات الجامعيوووة فوووي األردنفوووي المالعوووامليب 

 .245-205(: 3) أ 20
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الرضووووا عووووب العمووووا لوووودل (. 1994همشووووري، عموووور، يووووونر، عبوووود الووووراز ، ) .8

. أمنوووواء المكتبووووات المدركووووية اليانويووووة الحكوميووووة فووووي منطقووووة عمووووان الكبوووورل

 .496-463(: 6أ ) 21، دراسات )العلوم اإلنسانية(

 فوووي المكتبووواتمعيقوووات اإلبوووداع لووودل العوووامليب  (.1994) ،عمووور أحمووود همشوووري .9

-115(: 4) أ 21، دراساااااات ) العلاااااوم اإلنساااااانية ( المتد  وووووة فوووووي األردن.

150. 

ا جاهوووووووات طلبوووووووة علوووووووم المكتبوووووووات (. 1996) ،عمووووووور أحمووووووود همشوووووووري .10

 . ووووووطلحات مكتبيووووووة ومعلوما يووووووة حدييووووووةوالمعلومووووووات فووووووي األردن نحووووووو م

 .34-21(: 1) 23، (العلوم التربويةدراسات )

واقوووو  التوجوووو  نحووووو  (.1996) ، والكيالنووووي، أنمووووار،عموووور أحموووود همشووووري .11

وأثووور  المكتبوووات األكاديميوووة فوووي األردن  ال وووحة النفسوووية لوووودارة لووودل موووديري

ت دراسااا .والدبوورة اإلداريووة فووي هوونا التوجوو كووا مووب نوووع المدكسووة والمدهووا 

 .268-255: (2) 23، ) العلوم التربوية (

الرضووووا عووووب العمووووا لوووودل العووووامليب فووووي (. 1998، )عموووور أحموووود همشووووري .12

 :(1) 25، ) العلااااوم التربويااااة( دراسااااات األردن.المكتبووووات المتد  ووووة فووووي 

57-74. 

واقوووو  اكووووتددام أعهوووواء هيمووووة التوووودرير  (.1998، )عموووور أحموووود همشووووري .13

دراساااااات ) العلاااااوم  .السووووولطان قوووووابوس لم وووووادر المعلومووووواتفوووووي جامعوووووة 

 .179-159: (1)25، التربوية (

أخالقيووووات مهنووووة المكتبووووات والمعلومووووات (. 1998، )أحموووود همشووووريعموووور  .14

ات دراسااا .عوووة األردنيوووة موووب وجهوووة ن ووور الطلبوووةلووودل العوووامليب فوووي مكتبوووة الجام

 .382-365: (2) 25 ) العلوم التربوية (

المنوووال التن يموووي فوووي مكتبوووات الجامعوووات  (1999) ،عمووور أحمووود همشوووري .15

دراساااااات ) العلاااااوم  .هووووواردن موووووب وجهوووووة ن ووووور العوووووامليب فياألهليوووووة فوووووي األ

 .201-187: (1)26، التربوية (

واقووو  اكوووتددام شوووبكة اإلنترنوووأل موووب قبوووا (. 2000، )عمووور أحمووود همشوووري .16

دراسااااااات ) العلااااااوم  .ة التوووووودرير بجامعووووووة السوووووولطان قووووووابوسأعهوووووواء هيموووووو

 .341-328: (2) 27، التربوية (

اإلثوووراء الووووظيفي فوووي مكتبوووات الجامعوووات  .(2002) .عمووور أحمووود همشوووري .17

سااالة أبحااااث اليرماااو : سل ردن موووب وجهوووة ن ووور العوووامليب فيهوووا.األهليوووة فوووي األ

 . 533-509(: 2)18، العلوم اإلنسانية واالجتماعية

ة (. اليقافووو2015) الداليلوووة،  يموووان عبووود الووورحيم، وهمشوووري، عمووور أحمووود، .18

ات التن يميووووة وعالقتهووووا بدرجووووة مماركووووة  دارة الجووووودة الشوووواملة فووووي المكتبوووو

دراسااااات:  ،ة فووووي األردن مووووب وجهووووة ن وووور العووووامليب فيهوووواالجامعيووووة الحكوميوووو

 .263 -243(: 1)42 ،العلوم التربوية

(.  ووو ثيرات اليقافوووة الرقميوووة علوووى الطالوووس 2016) ،عمووور أحمووود ،همشوووري .19

كليووووة العلوووووم التربويووووة بجامعووووة الزرقوووواء  طلبووووة الجووووامعي مووووب وجهووووة ن وووور
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 ،اإلنسااااااانيةمجلااااااة الزرقاااااااد للبحااااااوث والدراسااااااات  ،وا جاهووووووا هم نحوهووووووا

16(1 :)46- 61. 

كليوووووة العلووووووم  طلبوووووة (. واقووووو  اكوووووتددام2016) ،عمووووور أحمووووود ،همشوووووري .20

علوووى  التربويوووة فوووي جامعوووة الزرقووواء لم وووادر المعلوموووات اإللكترونيوووة المتاحوووة

 ،اإلنترنوووأل وال وووعوبات التوووي يواجهونهوووا فوووي اكوووتددامها موووب وجهوووة ن ووورهم

 نشر.مقبول لل ،دراسات: العلوم التربوية

( . ا جاهوووووووات أعهووووووواء هيموووووووة 2017همشوووووووري ، عمووووووور أحمووووووود ، ) .21

مماركوووتهم التووودرير فوووي جامعوووة الزرقووواء نحوووو النشووور االلكترونوووي ودرجوووة 

 -174( : 1) 17.مجلااااة الزرقاااااد للبحااااوث والدراسااااات اإلنسااااانية. لوووو 

187. 

(. واقووووو  اكوووووتددام 2017، )عووووووا، كوووووناء، همشوووووري، عمووووور أحمووووود  .22

الجامعوووووات الركووووومية فوووووي األردن موووووب اإلدارة االلكترونيوووووة فوووووي مكتبوووووات 

 مجلاااة الزرقااااد للبحاااوث. الموووديريب فيهوووا وا جاهوووا هم نحوهوووا وجهوووة ن ووور

 .408-393( 1)17. اإلنسانية والدراسات

(. واقوووو  اكووووتددام طلبووووة كليووووة العلوووووم 2019همشووووري، عموووور أحموووود، ) .23

حووووة التربويووووة فووووي جامعووووة الزرقوووواء لم ووووادر المعلومووووات اإللكترونيووووة المتا

أل وال وووعوبات التوووي يواجهونهوووا فوووي اكوووتددامها موووب وجهوووة علوووى اإلنترنووو

 .325-303(: 4)45ن رهم، دراكات: العلوم التربوية، 

(.  دموووووان اكوووووتددام الهوا ووووو  النكيوووووة 2019همشووووري، عمووووور أحمووووود، ) .24

لووودل طلبوووة جامعوووة الزرقووواء وآثوووارم السووولبية علووويهم موووب وجهوووة ن هووورهم، 

 .325-307(: 1)46دراكات: العلوم التربوية، 

(. دور 2020كوووووالم احمووووود البطووووووش، وعمووووور احمووووود همشوووووري )رازن  .25

 التكنولوجيوووووا المعلوموووووات واال  ووووواالت  فوووووي التميوووووز التن يموووووي لمكتبوووووات

الجامعووووات االردنيووووة فووووي اقلوووويم الوكوووو  وال ووووعوبات التووووي  واجههووووا مووووب 

 وجهوووووة ن ووووور العوووووامليب فيهوووووا . المجلوووووة االردنيوووووة للمكتبوووووات والمعلوموووووات

 ز66-107(، 4)55،

(. 2021يووووووة المناجعووووووة، وعموووووور أحموووووود همشووووووري)ختووووووام كووووووالمة عط .26

 العالقووووة بوووويب السووووالمة وال ووووحة   المهنيووووة بوووويب االداء فووووي العمووووا لوووودل

العوووووامليب فوووووي المكتبوووووات الجامعيوووووة الحكوميوووووة  فوووووي االردن موووووب وجهوووووة 

 .91-49( 2)56ن رهم، المجلة االردنية للمكتبات والمعلومات، 
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