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 املهـــــاقشة: الزســــــــائل

   :دزاطـــــت مُداهُـــــت التكىىلىجيـــــا التعليميـــــة وحورنـــــا ةـــــي ت  ـــــ ن م حوحيـــــة التعلـــــيممـــــركسة لِظـــــاوع بعىـــــوان :

اث مدًىت قظىطُىت  قظم علم اإلاكخباث  .2002حامعت مىخوزي قظىطُىت -بثاهٍو

    هحـــــــو : سياســـــــاا واســـــــتراتيوياا تىظيـــــــف تكىىلىجيـــــــا املعلىمـــــــاا ةـــــــي التعلـــــــيممـــــــركسة ماحظـــــــخير بعىـــــــوان

اطــــــيراجُجُت وتىُــــــت لخواُــــــا جكىولوحُــــــا اإلاعلومــــــاث فــــــي الخعلــــــُم العــــــالي  دزاطــــــت مُداهُــــــت بجامعــــــاث ال ــــــس  

 .2005-2004حامعت مىخوزي قظىطُىت  -الجصائسي 

 التخطيط الاستراتيجي للمعلىماا وحوره ةـي حمـم كطـامل املكت ـاا ةـي الج ا ـ   زطالت الدكخوزاه جحذ عىوان  

 م سف حدا. خقدًسب

 :والبيداغوجية األنشـــطة العلميــة

  جبظت.-العسبي الخبس ي  تأ: حامع محاضسأطخـاذ  -

 .جبظت-العسبي الخبس ي بجامعت  زئِع اللجىت العلمُت لقظم اإلاكخباث  -

 .جبظت-العسبي الخبس ي عضو باملجلع العلمي لكلُت العلوم ؤلاوظاهُت والاحخماعُت لجامعت  -

 .جبظت–بكلُت العلوم ؤلاوظاهُت والاحخماعُت بجامعت العسبي الخبس ي مظؤول جخصص ماطير إدازة اإلاعسفت  -

 جبظت.-العسبي الخبس ي عضو باملجلع الخأدًبي لقظم اإلاكخباث بجامعت  -

 جبظت.-، حامعت العسبي الخبس ي عضو بمخبر البحث في دزاطاث الاعلم واملجخمع -

دزاطــاث الاعــلم واملجخمــع، حامعــت العسبــي  بمخبــر البحــث فــياب اإلاسئــي واليــرار الثقــافي( خطــزئــِع فسقــت بحث)ال -

 جبظت.-الخبس ي 

س مجلت )اعلم( الصادزة عً الاجحاد العسبي للمكخباث و -  اإلاعلوماث. مدًس جحٍس

س دوزٍت اإلاسكص العسبي للبحور والدزاطاث في علوم اإلاكخباث و اإلاعلوماث. -  مدًس جحٍس

ت ملجل -  .بلُبُا اإلاكخباث واإلاعلوماث الصادزة عً داز الىخلت للي س والخوشَع تعضو بالهُئت الاطد اٍز

 عضو لجىت القساءة لداز الي س  طوهام للي س والخوشَع . -

ت للمجلــت و عضــ -   السطــالت  للدزاطــاث والبحــور الاوظــاهُت الصــادزة عــً الدولُــتة باللجىــت العلمُــت والاطد ــاٍز

 .جبظت-العسبي الخبس ي حامعت 

ت للمجلــــت الدولُــــت  السطــــالت  للدزاطــــاث  - الصــــادزة عــــً حامعــــت  الاعلمُــــتعضــــوة باللجىــــت العلمُــــت والاطد ــــاٍز

 .جبظت-الخبس ي  العسبي

ت عضــــ -    الصــــادزة عــــً حامعــــت العسبــــي العلــــوم الاوظــــاهُت والاحخماعُــــت ملجلــــت   وة باللجىــــت العلمُــــت والاطد ــــاٍز

 .جبظت-الخبس ي 



 3 

ت - حامعـــت    الصـــادزة عـــً  م الاحخماعُـــت وؤلاوظـــاهُتملجلـــت ؤلابساهُمـــي للعلــو  عضــو بالهُئـــت العلمُـــت الاطد ـــاٍز

ج  -الب ير الابساهُمي   ٍس  -بسج بوعٍس

ت ملجلـــت  -  الصـــادزة عـــً  الخميـــل اليكـــسي للعلـــوم الاحخماعُـــت والعلـــوم الاوظـــاهُتعضـــو بالهُئـــت العلمُـــت الاطد ـــاٍز

 .الطازف –حامعت ال اذلي بً حدًد حامعت 

عضوة باللجىت العلمُت مجلت ببلُوفُلُا لدزاطاث اإلاكخباث واإلاعلوماث الصادزة عً مخبر الدزاطاث في  -

 جبظت.  –حامعت العسبي الخبس ي  –السقمىت وصىاعت اإلاعلوماث ؤلالكيروهُت باإلاكخباث، ألازشُا والخوزُق 

 .توؤلاوظاهُ تخبيرة محكمت لدى مجلت حولُاث حامعت قاإلات للعلوم الاحخماعُ -

س ملجلت عضو  -  .حامعت قظىطُىت للعلوم الاوظاهُتبهُئت الخحٍس

 .اإلاعلوماث العسبي للمكخباث و باإلاكخب الخىيُري للجحادعضو  -

 اإلاعلوماث. اإلايظق العلمي للمسكص العسبي للبحور والدزاطاث في علوم اإلاكخباث و -

 قظىطُىت.عضو بجمعُت اإلاخخصصين في اإلاكخباث وألازشُا واإلاعلوماث لوالًت  -

 .والًت قظىطُىت وألازشُا زئِع لجىت الاعلم والاجصال بجمعُت اإلاخخصصين في اإلاكخباث -

 عضو باملجلع الدولي للغت العسبُت. -

 الدولُت. للعدًد مً اإلالخقُاث الوتىُت ووالخىظُمُت  عضو باللجىت العلمُت -

الــــــدكخوزاه، اإلاطبوعــــــاث )الخأهُــــــل،  واإلاىاق ــــــت و الخحكــــــُم الخبــــــرة اإلا ــــــازكت فــــــي العدًــــــد مــــــً لجــــــان القــــــساءة و -

 .(البُداغوحُت

 .خصحُح وصُاغت الاطئلتضمً لجىت ال هفي العدًد مً مظابقاث الدكخوزا اإلا ازكت -

 .( ، دكخوزاه علم اإلاكخباثماطير علم اإلاكخباث ،ؤلاشساف على مركساث الخخسج)لِظاوع علم اإلاكخباث  -

    .(علم اإلاكخباث هدكخوزا، ماطير علم اإلاكخباث، مىاق ت مركساث الخخسج )لِظاوع علم اإلاكخباث -

 الدولية والوطهية: الدوريات

               
 حراســـاا اياحيميـــة ةـــي املعلىمـــاا مجلـــت . كـــ افي ةـــي املفـــانيم وامل ـــط  اا -: التىـــىر التكىىلـــى يمقالـــت بعىـــوان

 ..العدد الاول 2009 قظىطُىت حامعت مىخوزي)مخبر ب ث/ط يم الج ا   ه ى موتمع املعلىماا(  واملع فة

 الواقــع والخطلعــاث. مي ــوزاث  فضــاءاث اإلاطالعــت العمومُــت بــالجصائسة، مكت ــة الطفــت املتىللــ: مقالــت بعىــوان:

ت الثقافت لوالًت قظىطُىت.  .2011 مدًٍس

 ــــي ت بعىـــوانمقالـــ الع  ـــي الثالـــث " كـــ افي ت ليليـــة ةـــي تل يـــ  املع فـــة الع  ـــي والتل يـــ  :  امل تـــىي ال كــــــرب الع  ــ

 .01،العدد47،مج 2012مجلت زطالت اإلاكخبت  2002للتىمية الثلافية للعام  

 مجلـــــــت خـــــــدماا املعلىمـــــــاا لـــــــاوك الااتياجـــــــاا الئايـــــــة باملكت ـــــــاا الجامعيـــــــة الج ا  يـــــــة". : مقالـــــــت بعىـــــــوان

 .9/10/2012اعلم،العدد 
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 مجلـت زطــالت اإلاكخبــت  التخطـيط الاســتراتيجي ويـىامة اللــ ار ةـي املكت ــاا وم ااـ  املعلىمــاا : مقالـت بعىــوان.

 .48.مج.2013،
 التل يـــــ  العـــــالرب مـــــً خـــــ    تكىىلىجيـــــا املعلىمـــــاال يئـــــة التمكيييـــــة الع  يـــــة ةـــــي موـــــا  ا : مقالـــــت بعىـــــوان

 .2013. 1.العدد.14للمعلوماث.املجلد .املجلت العساقُت (2.0الث )الخحو  ،2011-2010لتكىىلىجيا املعلىماا 
 الاســـــتخدام ال كـــــىمي الع  ـــــي لتكىىلىجيـــــا املعلىمـــــاا ةـــــي مـــــالم فـــــا م الات ـــــا : التل يـــــ   : مقالـــــت بعىـــــوان

دوزٍــــت اإلاسكــــص العسبــــي  الىمــــى والىظــــا ف ةــــي مــــالم فــــا م الات ــــا "" 2013لتكىىلىجيــــا املعلىمــــاا  العــــالرب

 ملى ال ابط: .2014العدد الاول.. علوماثللبحور والدزاطاث في علوم اإلاكخباث واإلا
http://acrslis.weebly.com/15711593158315751583157516041605158016041577.html 

 التشـئي   -جانــ ية الىاشــئة ةي الىطً الع  ـي لىلـــىم موتمــع املع فــــة )الاجـ افاا والىتـا    : مقالت بعىوان

 ســـبتمبر، 63العـــدح  Cybrarians Journal دوزٍــت " 2011وامللتراــاا("ك افي ةـــي تل يــ  املع فـــة الع  ــي لعـــام  

 . ملى ال ابط التالي:2014

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=330&It

emid=83 

 مجلــت  .الع ــف الــانتب وتىميــة التفك ــر الابــدااي لــدي العــامل ن ةــي املكت ــاا وم ااــ  املعلىمــاا : مقالــت بعىــوان

  .2013دٌظمبر، 8العدد  العلوم الاوظاهُت والاحخماعُت حامعت جبظت.

 مجلــت . الىضــع املع ةــي ةــي الج ا ــ  و فلــا ملفشــ اا املع فــة وامتاهيــة ت ليــم التىميــة امل ــتدامة: مقالــت بعىــوان

 .2017، 20اعلم العدد 

 :لىمـىجم املفـانيرب لتـىط ن املع فـة ةــي الـىطً الع  ـي واسـتراتيوية تمكـ ن الةـ ا : كـ افي ةــي ا مقالـت بعىـوان

 :. على السابط الخالي7201، 64العدد    Cybrarians Journalدوزٍت .2014تل ي  املع فة الع  ي 

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=790:

sbadi&catid=307:papers&Itemid=111 

 Massive Open Online Courses (MOOC) Their Impact on the Full Quality in Higher 

Education Institutions "Rwaq: Saudi educational  platform for MOOC” 

Journal of Library and Information Sciences, 4(1), pp. 73-101 

DOI: 10.15640/jlis.v4n1a6      URL: http://dx.doi.org/10.15640/jlis.v4n1a6 

 :مجلـــت حامعـــت . لـــدمم التىميـــة امل ـــتدامة جان يـــة ال كىمـــة إلالكتروهيـــة لـــدو  امل ـــ   الع  ـــي مقـــال بعىـــوان

 .2017دٌظمبر  قظىطُىت للعلوم الاوظاهُت.

 :مولـــة امل اـــ  الع  ـــي لل  ـــى   .و متطل ـــاا تط يلهـــاأســـاليب اليلاـــة املعلىماتيـــة ةـــي املكت ـــاا  مقـــال بعىـــوان

 . 2017.  02،العدح 5. املجلد املكت اا و املعلىمااوالدراساا ةي ملىم 

http://acrslis.weebly.com/15711593158315751583157516041605158016041577.html
http://acrslis.weebly.com/15711593158315751583157516041605158016041577.html
http://dx.doi.org/10.15640/jlis.v4n1a6
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  : حور الثلافــة التىايميــة ةــي تفعيــت تط يــم الاحاري الالكتروهيــة ةــي املكت ــاا وم ااــ  املكت ــاامقــال بعىــوان  

 1ع.53.مج.2018،املجلت الازدهُت للمكخباث واإلاعلوماث.

  :ــة الداممـــــــة  هتــام مقــال بعىـــوان جلـــت م: فـــــي حو  امل ـــ   الع  ـــي امل تـــىي ال كمـــــيخ ــا   ال ييـــة الت تيد

 ،الصادزة عً الاجحاد العسبي للمكخباث واإلاعلوماث.  2018، 22اعلم العدد 

 :مجلــت بِبلُوفُلُــا. الع ــف الــانتب يبســلى  لتىميــة التفك ــر الابتتــارك ةــي املكت ــاا الجامعيــة مقــال بعىــوان 

مخبـر الدزاطـاث فـي السقمىـت وصـىاعت اإلاعلومـاث الصـادزة عـً   1،2019، العدد  لدزاطاث اإلاكخباث واإلاعلوماث

 .ؤلالكيروهُت باإلاكخباث

 مجلـت السطــالت للدزاطــاث . ةــي املكت ـاا وم ااــ  املعلىمــاا تلىيــــــاا وأحواا التـروي  إلالكترووــي :مقـال بعىــوان

ت العلـوم الاوظـاهُت .مجلـت دولُـت محكمـت جصـدز عـً كلُـ2019مـازض   01.للعـدد04والبحور الاوظـاهُت. املجلـد 

 جبظت .–والاحخماعُت حامعت العسبي الخبس ي 

  :مجلت ال  امل التىايرب واث ه ملى الاحاف املنهب ألخ ائي املعلىماا باملفس اا الىثا ليةمقال بعىوان .

 . جبظت–. حامعت العسبي الخبس ي 2019 حوان  17لعددالعلوم الاحخماعُت و الاوظاهُت .ا

  :وضعية ال يئاا التمكييية للة ا  الع  ي وفعاليتها  ةي تىطيـً املع فة ةي الىطً الع  يمقال بعىوان . 

 . 2019، دٌظمبر 509-491، ص.ص. 52حامعت قظىطُىت.  العدد،مجلت العلوم ؤلاوظاهُت والاحخماعُت 

  :مً خ   املى اا الالكتروهية الع  ية إث اف امل تىي ال كرب الع  يمقال بعىوان.  

ت ، مجلت  ُ  .  املجلع الاعلى اللغت العسبُتاللغت العسب

 

  اإلا ازكت بمداخلت في دولية:امللتقيات ال

  هحــو حُــل حدًــد مــً هظــم اإلاعلومــاث واإلاخخصصــين: ز ٍــت   2009اإلاــؤجمس الع ــسون للجحــاد العسبــي للمكخبــاث

  .تلىياا ركمىة ال ييد الارشيفي: عىوان اإلاداخلت-باإلاغسب مظخقبلُت 

  اإلاكخبـــت العسبُـــت السقمُـــت عسبـــي، ها:الضـــسوزة،   2010الحـــادي والع ـــسون للجحـــاد العسبـــي للمكخبـــاث اإلاـــؤجمس 

  .استراتيوية ركمىة امل تىي الع  ي: عىوان اإلاداخلت -لبىان اليسص والخحدًاث

  اإلاعسفـــت الافيراضــُت فــي مؤطظـــاث   اإلاــؤجمس الظــادض ع ــس لجمعُـــت اإلاكخبــاث اإلاخخصصــت فـــسع الخلــُج العسبــي

 .ت ميم امل تىي التعليرب ال كرب:  عىوان اإلاداخلت- 2010  أبو ابي  اإلاعلوماث  اججاهاث وقضاًا
 هـاا ال ييـة التكىىلىجيـة لـةحاري مكىد  :عىوان اإلاداخلت– 2010 لُبُا ،اإلاؤجمس العالمي ألاول لإلدازة الالكيروهُت

 الالكتروهية.

   هظـــــم وخـــــدماث اإلاعلومـــــاث اإلاخخصصـــــت فـــــي مؤطظـــــاث اإلاـــــؤجمس الثـــــاوي والع ـــــسون للجحـــــاد العسبـــــي للمكخبـــــاث

حور هاـــــم املعلىمـــــاا  :عىـــــوان اإلاداخلـــــت -2011 الظـــــودان،الواقـــــع الخحـــــدًاث الطموحـــــاث  اإلاعلومـــــاث العسبُـــــت

 .امل اسبية الالكتروهية ةي إحاري ألامما 
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  عىــــوان اإلاداخلــــت  -2011ألاحُــــال .......مــــً احــــل مجخمــــع أك ــــر جضــــامىا  جــــووع اإلاطالعــــت زابطــــت »اإلالخقــــد الــــدولي

 خدماا املعلىماا لاوك الااتياجاا الئاية باملكت اا الجامعية الج ا  ية". 

  هظـــــم وخـــــدماث اإلاعلومـــــاث اإلاخخصصـــــت فـــــي مؤطظـــــاث :اإلاـــــؤجمس الثـــــاوي والع ـــــسون للجحـــــاد العسبـــــي للمكخبـــــاث

هاــــام ت ــــاح  ال ياهــــاا : عىــــوان اإلاداخلــــت ،2011 الظــــودان،الواقــــع الخحــــدًاث الطموحــــاث  اإلاعلومــــاث العسبُــــت

 .وتط يلاته ةي كطامل ألامما  إلكتروهياوالىثا م 

  ب:اإلالخقـــد الـــدولي تىاـــيم  :عىـــوان اإلاداخلـــت– 2012جـــووع  ،جقىُـــاث اإلاعلومـــاث والاجصـــاالث فـــي الخعلـــُم والخـــدٍز

 املل راا الاليكتروهية".التعليم الالكترووي "مً خ   ت ميم 

 اإلاعسفُـت املجخمعـاث بىـاء فـي والخكامـل واملجخمـع الحكومـت  اإلاؤجمس الثالث والع سون للجحاد العسبي للمكخبـاث 

وسيلة لج   الهىي ال كميـة وخدمـة موتمـع املع فـة "البرموياا ال  ي: عىوان اإلاداخلت-2012قطس ،العسبُت

 .)الانداف والاهوازاا(لليربُت والثقافت والعلوم اإلاىظمت العسبُتم سوع ةي الىطً الع  ي

  الواقــع والخوحهــاث   مهىــت ودزاطــاث اإلاكخبــاث واإلاعلومــاث:والع ــسون للجحــاد العسبــي للمكخبــاث  السابــعاإلاــؤجمس

مىايــ  ومهــاراا التىـــىر املعلىمـــاري ضــمً بــ ام  التكــىيً ةــي : عــوان اإلاداخلــت- 2013 الظــعودًت اإلاظــخقبلُت 

 .وارت اطاتها بااتياجاا سىق العمت املكت ـاامـلىم 

 هـوفمبر  6 –5 – 4جـووع  -الحمامـاث  فـي الخعلـُم والخـدٍزب لخقىُاث اإلاعلومـاث والاجصـاالث اإلاؤجمس الدولي الثاوي

 .2.0الالكترووي وتط يلاا الىيب  "التعليم عىوان اإلاداخلت-2013

  عىـــوان اإلاداخلـــت-، الـــُم2013ًاإلاـــؤجمس العلمـــي الاول  واقـــع الخعلـــُم اإلايخـــوب فـــي الـــوتً العسبـــي :افاقـــ  وجطـــوزه 

م  
د
م باســـتخدام""Mobile Learningالجـــىا  الـــتعل

د
 PDA   "Personalيـــي ة جديـــدي للـــتعل

digital assistants  

 معـــاًير حـــودة ألاداء فـــي اإلاكخبـــاث ومساكـــص " إلاـــؤجمس الخـــامع والع ـــسون للجحـــاد العسبـــي للمكخبـــاث واإلاعلومـــاثا

كيــاف فعاليـة الئطـة الاســتراتيوية مـً خـ   كيــاف  :عىــوان اإلاداخلـت- 2014جـووع   اإلاعلومـاث وألازشـُياث

 . مفش اا الاحاف ةي املكت اا

 معـــاًير حـــودة ألاداء فـــي اإلاكخبـــاث ومساكـــص" اإلاـــؤجمس الخـــامع والع ـــسون للجحـــاد العسبـــي للمكخبـــاث واإلاعلومـــاث 

 امللـارن حراسـة الليـاف تلىية خ   مً ألاحاف كياف "عىوان اإلاداخلت– 2014جووع اإلاعلوماث وألازشُياث 

 . Benchmarking:التط يم وآلياا املفانيم ةي

  ل ة التىايت الالكترووي ملى  تاث ر " عوان اإلاداخلت –دبي  2015ماي 06/10الدولي السابع للغت العسبُت اإلاؤجمس

 ك افي سىسيىلىجية ةي ل ة الك شىة" م تل ت ال  ف الع  ي:

 37th Annual Conference –Constantine 28/30april2015«  la bibliothèque privée-El 

chouyoukh- de l’université islamique Emir Abdelkader étude bibliométrique 
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 ـا  2015مـازض 2/5حعلم مبخكـس إلاظـخقبل واعـد خعلم الالكيرووي والخعلُم عً بعـد:اإلاؤجمس السابع لل عىـوان -الٍس

  :ف ص وت دياا التعليم العاليOER"املىارح التعليمية املفتىاة : اإلاداخلت

  2015دٌظـــمبر14/15 الاجاحـــتبـــين جحـــدًاث الحيـــ  وفـــسص -وزقمىـــت اليـــرار الثقـــافي  ة: الـــراكس الـــدولياإلالخقـــد. -

م مــً خــ   اهتلــا  هاــم إحاري  اإلاداخلــت:عىــوان 
د
التىجهــاا الع  يــة امل ــتل لية ةــي موــا  أهامــة إحاري الــتعل

 .التعلم إلى ال يئاا الس ابية

  والسهاهــاث: ، الخحــدًاث زألادوا :الحدًثــتومؤطظــاث اإلاعلومــاث فــي اــل الخكىولوحُــاث  العسبــي: اإلاكخبــاثاإلاــؤجمس

ـــــــاا ةــــــي زمــــــً  :عىــــــوان اإلاداخلــــــت-قظــــــىطُىت 2016فُيــــــسي  24 /23.ؤلاشــــــازة إلــــــى مدًىــــــت قظــــــىطُىت مــــــع املكت ـــــــــــــ

الا عاا امل تل لية ةي املجتمع املع ةي !!!!! ................الت ىد
د
ياا ......والتطل راا، الت دد  .الت  د

  املل راا الالكتروهيـة املفتىاـة  بمداخلت بعىوان  دبي  2016ماي 04/06الدولي الخامع للغت العسبُت اإلاؤجمس

MOOCواث اف امل تىي ال كرب الع  ي:خطىي ه ى تو  ر الفوىي ال كمية". 

  حمـم الل ـة الع  يـة ةـي ال ـىاماا " عىـوان اإلاداخلـت -دبـي  2016ماي 04/06الدولي السابع للغت العسبُت اإلاؤجمس

 .املعلىماتية"

  لجمعُـــت اإلاكخبـــاث اإلاخخصصـــت / فـــسع الخلـــُ الثـــاوي الظـــىوي اإلاـــؤجمس ً ـــل ج العسبـــي.والع ـــٍس ـــذ 2016 افٍس -الكٍو

املعلىماتيـة والتـداو  ال ـ   با تااـةحور التكىىلىجيا امل امدي ةي حم  فئة املعاك ن ب ـ يا عىوان اإلاداخلت :

 .ومعىكاا تط يلها بالدو  الع  ية

  الامــ م الجديــد واثــ ه ةــي  :عىــوان اإلاداخلــت-الظــعودًت 2016 والحاضــس ال ــك بــين اإلاا ــ ي " هــدوة ال ــك الكبــرى

 .وةي ت ليم ملايد الحج الكبري  وة  ثلافة الحج والتع يف با س م

 حور التخطـيط الاســتراتيجي ةــي   داخلــتإلاعىـوان ا-دبــي   2017مــاي 01/04للغــت العسبُـت  ظـادضاإلاـؤجمس الــدولي ال

 ."تمك ن الل ة الع  ية ورع ي  حورنا التىمىك 

  للجحــاد الــدولي لجمعُــاث اإلاكخبــاث ومؤطظــاج  )إفل(فــي اإلاىطقــت العسبُــت بالخعــاون مــعاإلاــؤجمس الاقلُمــي الثالــث 

ـــل ،للمكخبـــاث واإلاعلومـــاث و اإلاعهـــد العـــالي للخوزُـــق العسبـــيالاجحـــاد  الىضـــع : عىـــوان اإلاداخلـــت- جـــووع2017 أفٍس

 امل تدامة.املع ةي ةي الج ا   و فلا ملفش اا املع فة وامتاهية ت ليم التىمية 

 شــــبكاث الخواصــــل الاحخمــــااي وجأزيرا هــــا فــــي  والع ــــسون للجحــــاد العسبــــي للمكخبــــاث واإلاعلومــــاث.  ثــــامًاإلاــــؤجمس ال

الالكتروهيـة وتىاجـدنا ملـى ال كىمـة  :عىـوان اإلاداخلـت-2017القـاهسة  مؤطظاث اإلاعلوماث في العالم العسبي  

 .لتع ي  املةاراة إلالكتروهية ش تاا التىايت الاجتمااي

  مؤطظــاث اإلاعلومــاث فــي اإلاملكــت العسبُــت الظــعودًت  اإلاــؤجمس الثــامً للجمعُــت الظــعودًت للمكخبــاث واإلاعلومــاث

 ياملع فيــــة وحورنــــا ةــــالعمالــــة  :عىــــوان اإلاداخلــــت -  الظــــعودًت2017ودوزهــــا فــــي دعــــم اقخصــــاد ومجخمــــع اإلاعسفــــت

 .ميموتمع املع فة مع اشاري خاية للطامل املكت اا واملعلىماا :حراسة ةي املفانيم والياا التط  إرساف
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  مى ة املج ا العلمية الج ا  ية عىوان اإلاداخلت-القاهسة  2017  اإلاؤجمس الدولي الثاوي إلاعامل الخأزير العسبي :

 للعمت.ملى الئط امل اش : مىاهج جديدي 

 تمكـ ن الل ـة الع  يـة ةـي التةـ  ع   عىـوان اإلاداخلـت–دبـي 2018ماي 17/22للغت العسبُت  ظابعاإلاؤجمس الدولي ال

 ."الج ا  ك 

 تيـاا    عىوان اإلاداخلت -دبي 2018ماي 17/22للغت العسبُت  ظابعاإلاؤجمس الدولي ال
التىجهـاا الع  يـة ه ـى م   د

 ة الع  ية ورع ي   ال  ث
ُّ
 ."تىاجدنا الالكتروويلدمم الل

  ــــقابوحامعـــت الظـــلطان  العسبـــياإلاـــؤجمس السابـــع والع ـــسون لجمعُـــت اإلاكخبـــاث اإلاخخصصـــت فـــسع الخلـــُج  وض.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال ياهـــاا الةـــئمة وافـــاق اســـتثمارنا: الط يـــم ه ـــى التتامـــت " عىـــوان اإلاداخلـــت- 2018مـــازض ،طــلطىت عمـــان 

 "املع ةي

  البرمويـــاا ال ـــ ي املفتىاـــة    عىـــوان اإلاداخلـــت -دبـــي   2018مـــاي 17/22للغـــت العسبُـــت ظـــابع الـــدولي الاإلاـــؤجمس

امل ـدر واملعالجـة يليــة لل ـة الع  يــة "مـ   ملةــار ع املىامـة الع  يــة للتربيـة والثلافــة والعلـىم : الانــداف 

 .والاهوازاا

 عصــــس  21اإلاكخبــــاث العسبُــــت وجحــــدًاث القــــسن "الثــــاوي فــــي علــــوم اإلاكخبــــاث واإلاعلومــــاث والخوزُــــق  اإلاــــؤجمس الــــدولي

 ةي امل تىي ال كرب الع  ي. م  ياا ال  ث : عىوان اإلاداخلت-2018دٌظمبر  ،الازدن الخحوالث والابخكازاث 

  عىــــوان اإلاداخلــــت -جسكُــــا 2019مــــازض 29.30.31اإلاــــؤجمس العلمــــي الــــدولي الثــــاوي للعلــــوم الاحخماعُــــت  )بابير(اًــــام: 

 ةي العملية التروية. الطفتلدي  تةارايةال  ي  خايية ا ةي رعرونالتلعيب وح ةاستراتيوي

  اليةــ  : عىـوان اإلاداخلــت-،اإلااهُــا2019اإلاـؤجمس الــدولي الاول :جقُـُم حــودة الي ــس العلمـي فــي العــالم العسبـي ،مــازض

 .الثلافة املعلىماتية لدي املجتمع  الاياحيربالعلرب إلالكترووي وحوره ةي ت سيخ 

  مىا مــة  :عىــوان اإلاداخلــت .طــلطىت عمــان 2019 فُيــسي  مهىــت اإلاعلومــاث واإلاظــؤولُت املجخمعُــت،:اإلاــؤجمس الــدولي

 .حراسة ت ليلية ب ام  اك ام املكت اا واملعلىماا الج ا  ية الاتياجاا سىق العمت.

  اإلاسجبطـــتاهيرهــذ الاشـــُاء مظــخقبل املجخمعــاث ،  ،اإلاخخصصــت فــسع الخلـــُج العسبــيلجمعُــت اإلاكخبـــاث  25اإلاــؤجمس 

الاحوار  :اثـــــــ  اهتـــــــرا الاشـــــــياف ملـــــــى اخ ـــــــائي املعلىمـــــــاا: عىـــــــوان اإلاداخلـــــــت -،ابـــــــوابي 2019مـــــــازض  .باألهيرهـــــــذ

 .واملىايفاا

 :السقمُــت :بــين الاجاحــت املخــاتس وطــبل الحماًــت تالعلمُــت والخقىُــت فــي البِئــمــً اإلاعلومــاث أ اإلاــؤجمس الــدولي الاول 

 أفـــــــــاق التعــــاون الع  ــــي: عىـــوان اإلاداخلـــت-،الجصائـــس 2بمعهـــد علـــم اإلاكخبـــاث ،حامعـــت قظــىطُىت  2019 حــوان

 .ل مايــة الفضـاف ال يبراهــي

 املةاراة بمداخلة ةي  امللتقيات الوطهية:



 9 

  التعلــيم مــً  عىـوان اإلاداخلــت:  –، حامعــت قظــىطُىت2006الخىظــُم الــوتني للمعلومـاث هــوفمبر  الــوتني:اإلالخقـد

 ."بعد بم امدي الىام ال كمية

  حامعــــــت  2006جكىولوحُــــــا اإلاعلومــــــاث بقطــــــاع ألازشــــــُا ودوزهـــــا فــــــي حيــــــ  الــــــراكسة الوتىُــــــت :اإلالخقـــــد الــــــوتني

  "الىثا م  حاري ال كمية الىام"  عىوان اإلاداخلت: –قظىطُىت

  عىـوان  –2007،حامعـت قظـىطُىتألافـا  ، السهاهاث، الواقع السقمىت داخل اإلاكخباث الجامعُت: :اإلالخقد الوتني

 ."إمداح وإهتام امل تىي التعليرب ال كرب  اإلاداخلت :

   اســاليب الاسـتثمار ةــي : عىــوان اإلاداخلـت -2009،حامعــت قظـىطُىت اإلاعلومـاث ومجخمــع اإلاعسفـت:اإلالخقـد الــوتني"

 .   املع فة واملعلىماا

 موتمـــع املعلىمـــاا   عىـــوان اإلاداخلـــت: -2010،حامعـــت قظـــىطُىت  اإلاعلومـــاث ومجخمـــع اإلاعسفـــت :اإلالخقـــد الـــوتني

 .   ط يم ه ى الافتراضية

  الفــيلم الىثــا لي " :داخلــتاإلاعىــوان حامعــت قظــىطُىت. 2012الازشــُا والــراكسة الوتىُــت  الاول:اإلالخقــد الــوتني

 ."افظ الااا ي الىطىية وحوره ةي

 ــ2012فـي إتــاز الصـالون الثالــث للكخـاب / والطموحــاث عاإلالخقـد الــوتني: و ـس الكخــاب فـي الجصائــس: الواقـ  ت، مدًٍس

ل ــــىق الكتــــا  ةــــي الج ا ــــ  مــــً خــــ   املعــــار  الدوليــــة للكتــــا   : كــــ افيداخلــــتاإلاعىــــوان -الثقافــــت خي ــــلت 

2010/2011/2012. 

 حامعـت قظـىطُىت 2014حـوان الجامعُـت للمكخبـاث الالكيروهُـت الادازة الـى الخقلُدًت الادازة مً:اإلالخقد الوتني- 

 .املعلىماا وم اا  املكت اا ةي الالكتروهية الاحاري تط يم تفعيت ةي التىايمية الثلافة حور : داخلتاإلاعىوان 

 بــين جحــدًاث الحاضــس وجطلعــاث اإلاهىــت اإلاكخبُــت بمكخبــاث اإلاطالعــت العمومُــت فــي الجصائــس :الثــاوي  اإلالخقــد الــوتني

الااتياجـــــاا التدريبيـــــة ألخ ـــــائي املعلىمـــــاا لئدمـــــة جوك : داخلـــــتاإلاعىـــــوان -جبظـــــت 2014اإلاظخقبل،دٌظـــــمبر

 الااتياجاا الئاية بمكت اا املطالعة العمىمية.

 شمـــــــً الخكىولوحُـــــــاث الحدًثـــــــت والبِئـــــــت :مكخبـــــــاث اإلاطالعـــــــت العمومُـــــــت فـــــــي  للمكخبـــــــاث اإلالخقـــــــد الـــــــوتني الثـــــــاوي

خـــــدماا املعلىمـــــاا الالكتروهيـــــة لـــــاوك الااتياجـــــاا :داخلـــــت اإلاعىـــــوان -الـــــوادي  2015  اكخـــــوبس ،الافيراضـــــُت

 الئاية بمكت اا املطالعة العمىمية.

 ج  :اإلالخقـــــد الـــــوتني ٍس عىـــــوان -2018قـــــساءة طوطـــــُولوحُت فـــــي مواقـــــع الخواصـــــل الاحخمـــــااي، حامعـــــت بـــــسج بـــــوعٍس

 همىججا".LINKEDEINللة تاا الاجتمامية:استخدام اخت اص ب املعلىماا    داخلت اإلا

 واي لــــفــــي جــــسوٍج اإلاىخــــوج الثقــــافي املحلــــي ودوزه فــــي جىمُــــت ا تاإلالخقــــد الــــوتني الثــــاوي  فعالُــــاث اإلاكخبــــاث العمومُــــ

تلىيــــــاا :داخلــت اإلاعىــوان - 2018الاحخمــااي والثقــافي  اإلاكخبــت السئِظــت للمطالعــت العمومُــت لقظــىطُىت اكخــوبس 

 .ةي املكت اا وم اا  املعلىماا إلالكترووي وأحواا التروي 
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  فــــي اــــل الخطــــوزاث الحدًثــــت،  تادمــــاج جكىولوحُــــا اإلاعلومــــاث فــــي اإلاؤطظــــاث الوزائقُــــ :اإلالخقــــد الــــوتني العاشــــس

لُــــــت  تكىىلىجيــــــا املعلىمــــــاا وحورنــــــا ةــــــي التمكــــــ ن املع ةــــــي داخلــــــت: اإلا عىــــــوان -2018حامعــــــت قظــــــىطُىت ،حٍو

 ألخ ائي املعلىماا.

  البعـدي واإلايخـوب  حامعـت البلُـدة اإلالخقد ً ً بالجامعت :الخكـٍو لوهِسـ ي  2الوتني  الاطيراجُجُت الجدًدة للخكٍو

ل ىــــــاف بيئــــــة رةــــــاراية للتعلــــــيم  ة: ال ىســــــ ة الســــــ ابية ياســــــتراتيويعىــــــوان مداخلــــــت -2018علــــــي. دٌظــــــمبر 

 الالكترووي ب ن املئاوف ويما  .

   ــت: الواقــع السهاهــاث والافــا السقمىــت فــي مؤطظــاث اإلاعلو اإلالخقــد الــوتني  العسبــي الخبســ ي حامعــت  مــاث الجصائٍس

  .الئ يطة ال كمية للمكت اا وم اا  املعلىماا :الط ك الافتراض ب للمكت اا: اإلاداخلت عىوان-2019 اكخوبس

 

 :وااليام الدراسية دواتــــــــــاله

  ــت الثقافــت قظــىطُىت، الطبعــت الاولــىالتــي بسمجــذ فــي إتــاز أطــبوع القــساءة للجمُــع هــدوي امللكيــة الفك يــة  مدًٍس

ل أ  . الىق املفلف ةي وسا ت الية  ال ديثة بمداخلت بعىوان:  قظىطُىت.2010فٍس

  "التــــي بسمجــــذ فــــي إتــــاز أطــــبوع القــــساءة للجمُــــع الطبعــــت الثاهُــــت هـــدوي املكت ــــاا املتىللــــة "التو  ــــة الج ا  يــــة

ــــــت الثقافــــــت قظــــــىطُىت "فضــــــاف معلىمــــــاري لتىميــــــة ثلافــــــة مكت ــــــة الطفــــــت املتىللــــــة بمداخلــــــت بعىــــــوان: ، مدًٍس

ل  الطفت"  قظىطُىت.2011افٍس
 ــــت التــــي بسمجـــذ فــــي إتـــاز اإلاهسحــــان الثقــــافي املحلـــي القــــساءة فـــي احخيــــال  .هـــدوي الطفــــت واملكت ـــاا املتىللــــة مدًٍس

مكت ــــــــــــاا ألاطفـــــــــــا   " الط يـــــــــــــم ..............الـــــــى اللـــــــ افي " مـــــــً خـــــــ  بمداخلـــــــت بعىـــــــوان:  الثقافـــــــت لبظـــــــكسة،

 بظكسة.2011طبخمبر .املتىللـــــة

  ــت الثقافــت  2012التــي بسمجــذ فــي إتــاز شــهس اليــرار اللــ افي ل جميــع "الط عــة الثالثــة"اســ ىمل تاــان ي ،مدًٍس

عاا ةي املجتمع املع ةي.بمداخلت بعىوان:  قظىطُىت
د
ياا والتطل  املكت اا..!!!!! الت ي ر ،الت دد

 جحــذ شـــعاز اليظــاء واليخُـــاث فــي مجـــال   الىــدوة اإلاىظمــت احُـــاءا للُــوم العـــالمي للجصــاالث ومجخمـــع اإلاعلومــاث

اســـــــتخدام مضـــــــىاا نيئـــــــة التـــــــدر   لتكىىلىجيـــــــا جكىولوحُـــــــا اإلاعلومـــــــاث والاجصـــــــاالث بمداخلـــــــت بعىـــــــوان: 

ةــــــــــي التعلــــــــــيم  املعلىمــــــــــاا والات ــــــــــاالا ةــــــــــي العمليــــــــــة التعليمية)تو ــــــــــيدا لتط يــــــــــم التعلــــــــــيم الالكترووــــــــــي

ق الجصائس هحو مجخمع اإلاعلوماث..2012 ماي.الجامعي(  مخبر بحث تٍس

 ــت الثقافــت قظــىطُىت مهسحــان القــساءة فــي احخيــال الطبعــت الثالثــت.التــي بسمجــذ فــي إتــاز  ىــدوةال بمداخلــت  مدًٍس

 .2013طبخمبر  .فضافاا الاطفا  ةي مكت اا املطالعة العمىمية بعىوان:

  ــت الثقافــت  2014التــي بسمجــذ فــي إتــاز شــهس اليــرار "  ابعــةل جميــع "الط عــة ال اللــ افياســ ىمل تاــان ي ،مدًٍس

 .الاليكتروهية: ايان افتراض ب لع   الترا  الثلاةياملتااف بمداخلت بعىوان:  قظىطُىت
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 ــت الثقافــت قظــىطُىت مهسحــان القــساءة فــي احخيــال الطبعــت السابعــت.التــي بسمجــذ فــي إتــاز  ىــدوةال بمداخلــت  مدًٍس

 .2014طبخمبر  .اساليب تىمية الاستعداح الل ائي لدي الطفتبعىوان:

 الـدور :عىـوان اإلاداخلـت  2009اليربـوي والخعلُمـي ث ودوزها في دعم اإلاظاز الثقافي،الُوم الدزاس ي حول اإلاكخبا "

ت الثقافت طكُكدة.  الثلاةي والتربىك للمكت اا العامة"  مدًٍس

  الجىاهــــب اإلاــــىظم مــــً تــــسف حامعــــت جبظــــت بمداخلــــت بعىــــوان:   الازشــــُاالُــــوم الدزاســــ ي حــــول جىظــــُم وحظــــُير

 .2010ماي  اللاهىهية ل ماية ور ي ر ألارشيف العمىمي،

 التــي بسمجــذ فــي  الُــوم الدزاســ ي حــول ؤلادازة العلمُــت والخطبُقــاث الخكىولوحُــت فــي مكخبــاث اإلاطالعــت العمومُــت

ـت الثقافـت اإلاظـُلت،م إتاز اإلاهسحان الثقافي املحلي القساءة في احخيال املـدوهاا ةـي خدمـة بمداخلـت بعىـوان:  دًٍس

 .2011طبخمبر .  بث وتلديم املعلىماا ةي مكت اا املطالعة العمىمية

 
 :واملطبوعات الكتب املهشورة

 

الــىق املفلــف ةــي وســا ت اليةــ  بمقالــت :  وألافــاقاللــ افي واملل و يــة :ألانميــة كخــاب حمــااي بعىــوان   -

 .   978-9961-948-94-1 ، زدمك2010 والخوشَعداز بهاء للي س . ال ديثة

مكت ــــة   بمقالــــت:فضــــافاا املطالعــــة العمىميــــة بــــالج ا   :الىاكــــع والتطلعــــااكخــــاب حمــــااي بعىــــوان    -

 .  978-9961-322-03-0،زدمك     2011داز بهاء للي س والخوشَع . الطفت املتىللة

زقـــــــــم الاًـــــــــداع  978-9931-9203-0-4  كزدمـــــــــ: للمعلىمـــــــــاا يالتخطـــــــــيط الاســـــــــتراتيج :كخـــــــــاب بعىـــــــــوان -

 .داز الي س طوهام للي س والخوشَع ،  2014-3102القاهووي

داز الي ــــس طــــوهام ، إلاحاري الاســــتراتيوية ةــــي املكت ــــاا وم ااــــ  املعلىمــــاا م اضــــ اا : كخــــاب بعىــــوان -

 978-9931-9203 -4-2زدمك.2015للي س والخوشَع 

داز الي ـس طـوهام للي ـس  ،MOOCsالجمامية إلالكتروهية املفتىاة امل ـاحرالدروف  كخاب بعىوان: -

 .978-9931-9203-9-7زدمك،2017والخوشَع 

 .LMD  2014/   للظىت الثاهُت علم اإلاكخباث تلىياا الارشيف :مطبوعت بُداغوحُت بعىوان -

 .2019/لطلبت الظىت الاولى ماطير علم اإلاكخباث  امللكية الفك يةمطبوعت بُداغوحُت بعىوان  -

علــــم اإلاكخبــــاث  الثالثــــتلطلبــــت الظــــىت   املفس ــــاا الارشــــيفية ةــــي الج ا ــــ مطبوعــــت بُداغوحُــــت بعىــــوان  -

/2019. 

 عما  املجرةمة :اال

 حـــول لي لجمعُـــاث ومؤطظـــاث اإلاكخبـــاث جيعـــُل الجياقُـــت الاجحـــاد العسبـــي للمكخبـــاث واإلاعلومـــاث مـــع الاجحـــاد الـــدو 

 يـياهة ال ــىر الفىتىا افيـــة،جـم جسحمـت وو ـس اإلاعُـاز :عىـوان اإلاعُـاز :  م سوع جسحمت اإلاعاًير إلى اللغت العسبُت،

 السابط : .وتخ ينهــا ومعالجتها

 http://www.ifla.org/publications/care-handling-and-storage-of-photographs 

http://www.ifla.org/publications/care-handling-and-storage-of-photographs
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 :ورش العملو  تدريب

 . 2010  ،الجصائسالدظُير الالكيرووي للوزائق اإلاىعقدة في  وزشت العمل  -

 .2016  ، الابعادجصمُم الدزوض الخياعلُت زلزُت   دوزة -

 .2017   العمُتأطاطُاث ومهازاث جصمُم وجقدًم اإلالصقاث   دوزة -

 . 2016،  بمظخقبليملخقد وااي   دوزة -

 .2018 الاحخماعُتالخوزُق ومصادز اإلاعلوماث في العلوم   دوزة -

يُت  -  .2019 العلمُتللبحور   أطع الخحكُم ألاكادًمي دوزة جكٍو

 ربة املههية:ـخـال

 
 .2006إلى  2003مىر ، مطاز   بوضُاف –مطازاث قظىطُىت ؤطظت حظُير مصالحمظيرة أزشُا بم -

 .2005 أطخاذة مؤقخت بجامعت مىخوزي قظىطُىت -

 .2013الى  2006مىر   جبظت -العسبي الخبس يأطخاذة مظاعدة بجامعت  -

 .الى ًومىا هرا 2013  جبظت  -الخبس يالعسبي بجامعت  حاضسةأطخاذة م -


