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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 
 ربحي مصطفى عليان االســـــــم 
 يالو 26/2/1954 تاريخ ومكان الميالد 

 العلوم التربوية الكلية 

 المكتبات و المعلومات القسم 

 
    المؤهالت الدراسية

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
 1977 الجامعة األردنية  تربية ال البكالوريوس 
 1979 الجامعة األردنية  المكتبات والتوثيق الدبلوم العالي  
 1981 جامعة ويلز/ بريطانيا علم المكتبات الماجستير  
 1986 يرنج/ أمريكابجامعة بتس علم المكتبات والمعلومات الدكتوراه 
 

  التخصص ومجاالت االهتمام
 
 ات و معلوماتعلم مكتب التخصص العام 
 المعلوماتإدارة المكتبات  التخصص الدقيق 

 ، البحث العلمي  ، تسويق المكتبات إدارة المكتبات ، خدمات المعلومات مـجاالت االهتمام 
 

  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه
 
 كلمة( 150ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  
 في األردنالعاملين في المستشفيات قبل األطباء استخدام مصادر المعلومات الطبية من  
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  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
 1979-1977 الجامعة األردنية  مساعد بحث تدريس  
 1983-1981 الجامعة األردنية  محاضر متفرغ 
 1989-1986 الجامعة األردنية استاذ مساعد 

 1998-1995 لبحرينجامعة ا استاذ مشارك 

 اآلن -2005 / الجامعة األردنية  ، جامعة الزرقاءجامعة البلقاء التطبيقية استاذ 

 
  األعمال اإلدارية واللجان 

 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 
 رئيس قسم العلوم اإلدارية / جامعة البلقاء 

 
2000-2003 

 2005 - 2003 ة نائب عميد كلية التخطيط واإلدار  

 عميد كلية العلوم التربوية / جامعة الزرقاء 
 

2007-2009 

 عميد كلية السلط للعلوم اإلنسانية / جامعة البلقاء 
 

2009-2011 

 
  آخر خمس سنوات األبحاث العلمية المنشورة

 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( 
لمدير الناجح من وجهة نظر العاملين في المكتبات الجامعية/ خصائص ا ربحي عليان وآخرون 

 2012مجلة دراسات. الجامعة األردنية 

 مضيعات الوقت من وجهة نظر العاملين في المكتبات الجامعية. مجلة ربحي عليان ومحمد خير  

2014دراسات. الجامعة األردنية،   

 

خصائص مجتمع المعرفة من وجهة نظر أعضاء جمعية المكتبات  ربحي عليان  

 األردنية. جمعية المكتبات والمعلومات السعودية ، 2017. 

 

ردنية ، مكتبة الجامعة األ ،تسويق خدمات المعلومات في المكتبات الجامعية ربحي عليان 

2017 .  
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  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
 
 المشاركة نوع همكان وتاريخ انعقاد اسم المؤتمر والجهة المنظمة  
 2013قطر،  المؤتمر العربي للمكتبات والمعلومات 

 

 بحث

 رئاسة جلسة  2013عجلون  للمكتبيين األردنيين  12المؤتمر  

 رئيس المؤتمر  2014الطفيلة  للمكتبيين األردنيين 13المؤتمر  

 

 بحث 2014تونس  لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات 25المؤتمر  

 

 بحث 2015جامعة الزرقاء  المؤتمر اسادس للعلوم التربوية  

 رئيس المؤتمر 2015جرش  للمكتبيين األردنيين  14المؤتمر  

 بحث ورئيس جلسة  2015عمان  لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات  26المؤتمر  

 رئيس المؤتمر 2016العقبة  للمكتبيين األردنيين  15المؤتمر  

 بحث ورئيس جلسة 2016مصر  لالتحاد العربية للمكتبات والمعلومات 27المؤتمر  

 رئيس المؤتمر  2017المفرق  للمكتبيين األردنيين 16المؤتمر  

 بحث 2007الرياض  المؤتمر الثامن لجمعية المكتبات السعودية 

 
  الدورات التدريبية

 
 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ

2014البحرين  بات المدرسية دورة مستقبل المكت   

2013البحرين  دورة خدمات المعلومات   

2017األردن  دورة تسويق المعلومات   

2015األردن  دورة مكتبات األطفال    

 
  األنشطة التدريسية

 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسهاب قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العليا
   والمعلومات المدخل إلى علم المكتبات 
   تنمية مصادر المعلومات 
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   خدمات المعلومات 
   مصادر المعلومات  
   تسويق المعلومات  
   إدارة المكتبات ومراكز المعلومات 
   المكتبات المتخصصة ومراكز المعلومات  
   أساليب البحث العلمي  
   أدب ومكتبات األطفال  

   علم المعلومات 

   إدارة المعرفة  

   المكتبات المدرسية ومراكز مصادر التعلم 

   إدارة الوقت 

   قضايا معاصرة في إدارة المكتبات والمعلومات 

 
  العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية

 
 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها 

 
 التاريخ

 1980 لومات األردنيةجمعية المكتبات والمع 
 1997 جمعية المكتبات والمعلومات البحرينية  
 1988 األتحاد العربي للمكتبات والمعلومات 
 2000 رابطة الكتاب األردنيين 
 2014 الجمعية األردنية للبحث العلمي  
 

  المنح والجوائز التي حصل عليها 
 
 اريخالت الجهة المانحة للجائزة ومكانها اسم الجائزة 
 2022 اتحاد الناشرين األردنيين جائزة اتحاد الناشرين األردنيين 
جائزة الرواد الكبار في علم المكتبات  

 والمعلومات في الوطن العربي
 2016 االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات

 
 


