
 

 

 الدكتور فاروق محمد منصور   

 

 :معلومات شخصيةأوال : 
 

 األردن. -، عمان 1937 : اتريخ الوالدة ومكاهنا
 أردين. :   اجلنسية

   متزوج. :  الوضع العائلي
  farouqmansour@yahoo.comبريد الكرتوين:        

  : جامعة فيالدلفيا  وظيفيعمل  اخر
       

 عمان/  األردن. 11941-اجلبيهة –( 1585ب.  )ص.   :  العنوان الشخصي
 ++( 9626)  5164558  :هاتف املنزل     
 ++( 962 79)  5844556  النقال:           

 : المؤهالت العلمية:اثنيا
 :الشهادات األكاديمية -أ

 .1983، جامعة شفيلد، بريطانيا، دكتوراة يف دراسات املعلومات و املكتبات *
 .1969، جامعة مشيغان الغربية، الوالايت املتحدة، يف املكتبات ماجستري علوم *
 .1966، جامعة لندن، بريطانيا، دبلوم دراسات عليا يف املكتبات *
 .1960، جامعة دمشق، سوراي، ليسانس حقوق *
 

 :الدورات التدريبية -ب
 .1977بريمنغهام، بريطانيا، صيف  -، لندن ختطيط وتصميم مكتباتدورة  *
 .1975، جامعة شفيلد، بريطانيا، صيف ة متقدمة يف املعلوماتدور  *
 .1969، جامعة ويسكاونسن، الوالايت املتحدة، صيف تنظيم وإدارة اجلامعات دورة يف *
 .1964، اجلامعة األمريكية يف بريوت، لبنان، صيف علم املكتباتدورة يف  *
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 :: التفوق العلمياثلثا

 .Beta Phi Muكتبات  مجعية الشرف الدولية لعلم امل 
 

 :: الخبرة العمليةرابعا
 .31/8/2011 – 1/9/2007ومدير املكتبة/ جامعة فيالدلفيا  واملعلومات رئيس قسم علم املكتبات*        
 .– 1/9/2003عضو هيئة تدريس/ جامعة فيالدلفيا  *
 .    31/8/2003 – 8/5/1999/ مدير املكتبة ، جامعة االسراء  عضو هيئة تدريس *
 .   20/2/1999 – 15/11/1994، جامعة العلوم التطبيقية ،كتبةاملمدير /  عضو هيئة تدريس *
 .   14/11/1994 - 16/1/1993، اجلامعة األردنية، مساعد رئيس اجلامعة *
 .15/1/1993 - 1/8/1988، اجلامعة األردنية، كتبةاملمدير  *
 - 1/6/1987ي(، جامع    ة العل    وم والتكنولوجي    ا األردني    ة، )دوام جزئ     مستشااااار رئاااايس اجلامعااااة لشاااا ون املكتبااااات *

31/7/1988. 
 – 15/2/1986جامع       ة الريم       و ،  كلياااااااة ا داب،   -قاااااااائم ئعماااااااال رئااااااايس قسااااااام املعلوماااااااات واملكتباااااااات  *

15/2/1987. 
 31/7/1988-1/9/1983و  1/9/1979 - 11/7/1976، جامعة الريمو ، كتبةاملمدير  *

 – 5/12/1973)مع      ار م      ن اجلامع      ة األردني      ة(، اجلمعي      ة العلمي      ة امللكي      ة،  املعلوماااااااتماااااادير املكتبااااااة ومركاااااا  *    
5/12/1975. 
 . 1976 – 1965اجلامعة االردنية  أمني مكتبة ، *    

 .1965 - 1963، اجلامعة األردنية، مساعد أمني املكتبة *
 .1963 - 1961، عمل حقوقي *
 :: نشاطات مهنية أخرى خامسا
 يف األردن واخلارج )اليونسكو وغريها من املنظمات(. أعمال استشارية 
 

 :أهم المؤسسات التي تم تقديم االستشارات لها
1996 االمريكي ة /  جن    ) وب ان ب  رامة ش هادة البك  الوريوم يف املعلوم ات واملكتب  ات( –اجلامع ة العربي  ة  -1

     
 .1994املكتبة الوطنية ومركز املعلومات الزراعية، األردن،  -2
 .1994جامعة إربد األهلية، األردن،  -3
 .1989جامعة قطر،  -4
 .1989جامعة البحرين،  -5
 .1986املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب، الرايض،  -6
 .1985مركز تدريب القوات املسلحة، الرايض،  -7
 .1972نقابة احملام  األردني ، عمان،  -8
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  1991ت اخلاصة مبكتبة اجملمان امللكي لبح و  اضض ارة االس المية )مةسس ة لل البي  (، تقدمي االستشارات وبعض الدراسا *

. 
 .1985، 1984حمابر غري متفرغ، دبلوم الدراسات العليا للمكتبات، اجلامعة األردنية،  *
 .1988 - 1986، 1979 - 1976تدريس مساق "مقدمة يف علم املكتبات" )متطلب جامعة(، جامعة الريمو ،  *
 .1975و  1974تدريس موابيان خمتلفة يف دوريت علم املكتبات يف اجلمعية العلمية امللكية، عامي  *
 .1975حمرر "رسالة املكتبة" )جملة مجعية املكتبات األردنية(،  *
 .1972/1973املشاركة يف تدريس علم املكتبات لطلبة عدة أقسام يف اجلامعة األردنية، عام  *
  1972املكتبات يف الدورات التأهيلية اليت تعقدها مجعية املكتبات األردنية سنواي وإدارة بعضها،  تدريس خمتلف مواد علم *
 العديد من احملابرات واألحاديث والندوات عن املكتبات ومراكز املعلومات )بعضها أذيان من إذاعة وتلفزيون األردن(. *
 

 :عضوية اللجان والجمعياتسادسا: 
 .  1994  - 1993نظام املعلومات، جامعة لل البي ، رئيس جلنة املكتبات و  *
 . 1994– 1991اعتماد اجلامعات اخلاصة يف األردن، وزارة التعليم العايل،  انعضو جلن *
 .1994– 1990عضو جملس أمناء مكتبة أمانة عمان الكربى،  *
 .1990عمان،  -عضو جلنة وبان تصور شامل ملبىن وزارة الثقافة واملكتبة الوطنية  *
منسق جلنة وبان الكفاايت العامة المتحان دبلوم كلي ات اجملتم ان/ صص مل املص ادر التعليمي ة واملكتب ات، وزارة التعل يم الع ايل،  *

1990. 
رئ  يس جلن  ة االعتم  اد اخل  اص/ ف  رت جلن  ة م  ةهالت أعض  اء هيئ  ة الت  دريس والكت  ب واملراج  ان املتيلصص  ة، وزارة التعل  يم الع   ايل،  *

1989 -   . 
 .1988نة وبان معايري االعتماد اخلاص لربامة املصادر التعليمية واملكتبات يف كليات اجملتمان، وزارة التعليم العايل، عضو جل *
 .1988عضو جلنة وبان قانون حقوق التأليف، وزارة الثقافة والرتا  القومي،  *
 .1988عضو جلنة وبان قانون االيدات، وزارة الثقافة والرتا  القومي،  *
 .1990 -1988نة االعتماد العام/ فرت األدوات واألجهزة واملصادر التعليمية، وزارة التعليم العايل، رئيس جل *
 .1987عضو جلنة وبان اتفاقية إعارة متبادلة ب  املكتبات اجلامعية، احتاد اجلامعات العربية،  *
 .1988ارة التعليم العايل، منسق وبان مناهة املواد التعليمية لتيلصمل املصادر التعليمية واملكتبات، وز  *
 .1988مقرر جلنة وبان اخلطة الدراسية لتيلصمل املكتبات وتكنولوجيا التعليم، وزارة التعليم العايل،  *
 .1987عضو جلنة تطوير املهن التعليمية يف كليات اجملتمان، وزارة التعليم العايل،  *
عل   م املكتب   ات والتوزي   ق، وزارة التعل   يم الع   ايل، ل ع   وام عض   و جلن   ة وب   ان أس   ئلة امتح   ان دبل   وم لكلي   ات اجملتم   ان يف صص   مل  *

1986 - 1989. 
 .   - 1987عضو جلنة املصادر واملراجان يف اللجنة املستقلة العادة كتابة اتريخ األردن املعاصر،  *
 .1987عضو جلنة خرباء قطات املكتبات املدرسية، املةمتر الرتبوي الوطين،  *
 .1972نية للعام الدويل للكتاب، عضو اللجنة الوطنية األرد *
 .1975 - 1970عضو جلنة التوزيق والفهرم املوحد يف جملس البحث العلمي األردين،  *
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 :عضو يف اجلمعيات التالية *
 مجعية املكتبات األردنية: -أ

 .1973، 1968، 1967، 1965عضو هيئة إدارية، يف األعوام  *
 .1975، 1972، 1971رئيس اجلمعية، يف األعوام  *
 .1964رئيس وعضو العديد من جلان اجلمعية، منذ عام  *

 
 مجعية املكتبات الربيطانية. -ب
 االحتاد الدويل للتوزيق. -ت
 .1986 - 1976االحتاد الدويل للمكتبات واملةسسات املكتبية )افال(، عضو جلنة إقليم لسيا،  - 
 االحتاد العريب للمكتبات واملعلومات. -ج

 
 :المؤتمرات والحلقات الدراسيةسابعا: 

املش  اورة الفني  ة الرابع  ة للمراك  ز العربي  ة املش  اركة يف النظ  ام ال  دويل لاع  الم ع  ن العل  وم والتكنولوجي  ا الزراعي  ة )اج  ريس(، ال  ر  ،  *
1991. 

 .1989مةمتر االحتاد الدويل للجمعيات واملةسسات املكتبية،  ريس،  *
 .1989ملتبادلة وتوفري املواد املكتبية،  ريس، اضلقة الدراسية حول االعارة ا *
 .1988أسرتاليا،  -مةمتر االحتاد الدويل جلمعيات املكتبات، سيدين  *
 .1987اجنلرتا،  -مةمتر االحتاد الدويل جلمعيات املكتبات، برايتون  *
 .1987ات والتوزيق، لندن، الندوة الدراسية الدولية لتنسيق التعليم والتدريب للعامل  يف املكتبات واملعلوم *
 .1986الندوة العربية الرابعة للمكتبات واالجتمات األول لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات، تونس،  *
 .1986ندوة استيلدام الكمبيوتر يف املكتبات، عمان،  *
 .1978مةمتر االحتاد الدويل جلمعيات املكتبات، تشيكوسلوفاكيا،  *
 .1978أملانيا الشرقية،  -لدول النامية، االحتاد الدويل جلمعية املكتبات، بوتسدام ندوة تطوير مكتبات ا *
 .1977قطات املعلوماتية ومراكز املعلومات الفنية والتكنولوجيا، عمان،  -ندوة سياسة العلوم والتكنولوجيا  *
 .1976 مصر، -اضلقة الدراسية للمعلومات والتوزيق يف الدراسات االجتماعية، القاهرة  *
 .1973السعودية،  -مةمتر االعداد البيبليوغرايف للكتاب العريب، الرايض  *
 .1972اجملر،  -مةمتر االحتاد الدويل جلمعيات املكتبات، بودابس   *
 .1971سوراي،  -حلقة الدراسات املكتبية والبيبليوغرافيا، دمشق  *
 .1967السعودية،  -مةمتر مكتبات االدارة العامة، الرايض  *
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 :: اإلنتاج الفكري اثمنا
 :األبحاث وأوراق المؤتمرات -أ
 .2002جامعة البلقاء التطبيقية، السلط: املكتبات،  اضوسبة يف مكتبة جامعة االسراء، ندوة جتارب اضوسبة يف *
، جامعة الزرقاء ر التعليم العايل يف األردن ب  الواقان والطموحمعايري اعتماد مكتبات اجلامعات األهلية )يف األردن(، مةمت *

 .2000اهللية، 
  ALA World Encyclopedia of Library and Information Services, Thirdاملكتبات يف األردن، يف  *

        1993,Edition  
 .1990مرجعية للمةمتر العام لبي  املقدم، بي  املقدم )قائمة بيبليوغرافية خمتارة(،  الشرتا  مان لخرين، ورقة  *
االع   ارة املتبادل   ة يف األردن ) للغ   ة االجنليزي   ة(، ورق   ة مقدم   ة إا ن    دوة االع   ارة املتبادل   ة وت   وفري امل   واد املكتبي   ة،  ري    س،  *

 .1989لب/أغسطس، 
مق    دم إا الن   دوة العربي    ة  ب   رامة الدراس   ات العلي    ا للمعلوم   ات واملكتب   ات يف جامع    ة الريم   و : واق    ان وتطلع   ات،     ث *

 .1986للمكتبات، تونس، كانون األول/ديسمرب، 
استعمال اضاسب اآليل يف مكتبة جامعة الريمو  وبرامة الدراس ات العلي ا للمعلوم ات واملكتب ات فيه ا،   ث مق دم إا  *

 .1986ندوة استعمال الكمبيوتر يف املكتبات، عمان، تشرين الثاين/نوفمرب، 
ت يف األردن ) للغ        ة االجنليزي        ة(،        ث مق      دم إا ن       دوة تط      وير املكتب        ات يف ال      دول النامي        ة، بوتس      دام، املكتب        ا *

 .1976لب/أغسطس 
قط ات االعالمي ة )مراك ز اضس ا ت االلكرتوني ة ومراك ز املعلوم ات الفني ة والعلمي ة(،  الش رتا  م ان لخ رين، دراس ة مقدم ة  *

 .1977نولوجيا، عمان، أاير/ مايو، إا ندوة سياسة العلوم والتك
 
 المق االت: -ب

 .1987استيلدام اضاسوب يف مكتبة جامعة الريمو ، جملة رسالة املكتبة، لذار/مارم  *
 .1975الرتقيم الدويل املوحد للدورايت، جملة رسالة املكتبة، أيلول/سبتمرب  *
 .1972تبة، أيلول/سيتمرب نظام ديوي العشري يف طبعته الثامنة عشرة، جملة رسالة املك *
 .1971املكتبات، هل وجدت لتبقى؟ جملة رسالة املكتبة، لذار/مارم  *
 .1971املكتبة القومية وحاجة األردن إليها، جملة الشباب، متوز/يوليو  *
 .1970املكتبة/ فلسفتها وأهدافها، جملة رسالة املكتبة، تشرين الثاين/نوفمرب  *
 .1969رسالة املكتبة، تشرين الثاين/نوفمرب  تكثيف األدب العلمي، جملة *
 .1968استعمال الكتب واملكتبات، جملة رسالة املكتبة، نيسان/ابريل  *
 .1967املكتبة القومية، جملة رسالة املكتبة، كانون األول/ديسمرب  *
 .1967اجلامعة ومكتبتها، جملة رسالة املكتبة، لب/أغسطس  *
 .1967سابعة عشرة، جملة رسالة املكتبة، لذار/مارم نظام ديوي العشري يف طبعته ال *
 .1966مكتبة مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية يف جامعة لندن، جملة رسالة املكتبة، نيسان/ابريل  *
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 :الكتب -جا
 .1992النشر واملطابان واملكتبات، عمان: جلنة اتريخ األردن،  *
 .1992حمرر ومشرف(، عمان: جلنة اتريخ األردن، فهرم الرسائل اجلامعية عن اتريخ األردن ) *
* Education in Jordan ،2004. عمان: مركز عمان للسالم والتنمية. 

 
 :ترجمة كتب -د

  .1991االبدات يف حل النزات، أتليف وليام ج. كريدلر، عمان: رائسة وكالة الغو  الدولية،  *

ص ا  أب و إص بان(، أتلي ف روج ر وج ر و جوزي ف دوميني  .  ال دكتور *     مدخل إا مناهة البح ث العلم ي. ) الش رتا  م ان
 2013بريوت املنظمة العربية للرتمجة، 

ص ا  أب و إص بان(، أتلي ف ج ون س توري. الناش ر اب و ا و هيئ ة اب و  * النظرية الثقافيةو الثقافة الشعبية. ) الشرتا  مان الدكتور
 2014او للسياحة و الثقافة 

 
 
 :كتب وبحوثمراجعات ونقد   -ها

 .1971 ،أخطار التقدم العلمي يف إسرائيل، جملة رسالة املكتبة، نيسان/ابريل *
 .1971 ،رسائل إا ولدي خالد، أتليف: يعقوب العودات )البدوي امللثم(، جملة رسالة املكتبة، أيلول/سبتمرب *
 مراجعة وتقومي العديد من املقاالت والبحو  جملالت علمية متيلصصة وحمكمة. *

 
 :تحرير ومراجعة كتب مترجمة -و

 2017زقافة العلم و تقدم اجملتمان. أتليف نزار الريس. عمان _ جار اجملدالوي،     *   
ر، س   نص   ار. عم   ان: دار الن ع   زت. اتلي   ف ج   ون إم. جيبس   ون، ترمج   ة     ري يق   انون حق   وق االنس   ان الع   املمعج   م  *      

1999. 
. ترمج  ة عل  ي حس    حج  اج. عم  ان: دار البش  ري وقراطي  ة . أتلي  ف ج  ورج كات  باحمل  يط الداخلي:الفردي  ة والثقاف  ة الدج *

1999 . 
،   ف ارنول   د ج   ي هي   د اجرالعام   ة املقارن   ة : سياس   ات االختي   ار االجتم   اعي يف امريك   ا واورو  والي   ا ن. أتلي    ات*   السياس    

 . 1999هلية أل. ترمجة أمل الشرقي. عمان: اوكارول  تي  ادامز ،هيكاو هيو
ترمج  ة  انتو ااينغ  ر.ش  و ،وروي  ر ين  زالبري،االع  الم : السياس  ة االمريكي  ة يف عص  ر التلفزيون.أتلي  ف س  تيفن ا ط*    لعب  ة وس  ائ

 .1999شحدة فارت، عمان: دار البشري، 
 .1998ر، نسدار ال. ترمجة  ري عزت نصار. عمان:*    الدستورية والدجوقراطية: حترير جون السرت ورون سالجستاد                  
. اوروفس   كي، ترمج   ة ش   حدة ف   ارت. عم   ان: دار البش   ري، ين أفليق   راءات أساس   ية يف الدجقراطي   ة األمريكي   ة. أتلي   ف م    *

1998. 
خمت     ارات م     ن الفك     ر األمريك     ي. حتري     ر دااين رافي     تا. ترمج     ة ن     ري عب     ام مظف     ر وص     ادق اب     راهيم عودة.عم     ان:دار  *      

 .1998الفارم،  
 .1997نطالق من املابي. أتليف كارل إن . ديغلر . ترمجة صادق ابراهيم عودة . عمان: الدار األهلية، اال *      
 دليل الصحفي اا استطالعات الرأي العام. أتليف شيلدون لر. جاوايزر وجي ايفانزواي . ترمجة هشام عبدهللا   *      
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 .1997عمان: الدار األهلية              
 .1996األهلية، عمان :الدار  -اا سياسة االحزاب . أتليف رالف إم . غولدمان . ترمجة فيلري صا   *     من اضرب

 . 1995القيادة االدارية : ) هارفرد بيزنس  ريفيو (. ترمجة هشام عبد هللا . عمان : دار البشري ،  *      
 . 1995املظفر. عمان : دار الفارم ،  الدجقراطية ونقادها ، أتليف روبرت دال . ترمجة نري عبام *      
 1995القوة الرائسية والرؤساء املعاصرون .أتليف رتشارد إي . نويشتات. ترمجة عبد القادر عثمان. عمان:دار عمار،  *     
 .1994 - 1993األمريكيون )زالزية(، أتليف: دانيل جي. بورسنت. عمان: مركز الكتب األردين،  *     

 شروعات: إنشاء مشروت جديد وتطويره وإدارته. أتليف: روبرت هيزرتا ومايكل بيرتز، عمان: مركز  *     تنظيم امل
 .1991الكتب األردين،            

 .1991األعوام املائة القادمة:صياغة مصري اضياة على األرض.أتليف:جوااثن واينر، عمان: مركز الكتب األردين،  *
 .1991يرت ل. بريجر، ترمجة: أمحد العناين. عمان: مركز الكتب األردين، الثورة الرأ الية، أتليف: ب *
حتمي  ة القي  ادة: الطبيع  ة املتغ  رية للق  وة األمريكي  ة، أتلي  ف: جوزي  ف م. اي، ج   . ر، ترمج  ة: عب  دالقادر عثم  ان. عم  ان:  *

 .1991مركز الكتب األردين، 
 .1989، إسكالنيت، أتليف: جاي مازيوز. عمان: مركز الكتب األردين *
        

  

 زيارات مهنية للعديد من دول العالم بهدف االطالع على أنظمة المكتبات والمعلومات    اتسعا: 
 .فيها       
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 الخبرات الخاصة في مجال أبنية المكتبات 
 
جامعة سساكس   املكتباة واملكتاهل اسندساي     يف  1966أمضى شهرين متوز ) يوليو ( ولب ) أغس طس (  -

 ألبنية املكتبات اجلامعية .  لاطالت على بناء املكتبة اجلديد والتدرب على التيلطيط بريطانيا  /
  ماااااااااادير  1968 - 1966ملكتبااااااااااة اجلامعاااااااااة اىلردنيااااااااااة   املرحلاااااااااة اىلو    / ش         ار  يف التيلط         يط  -

  دواين   . املكتهل اسندسي املهندس عطا هللا 
)م     دير   1978-1976 / املبىن امل قت، واملبىن احلايل  ملكتبة جامعة الريموك شار  يف التيلطيط  -

اهلندس  ي املهن  دم رائ  ف جن  م ( . وش  ار  يف مناقش  ات وف  د اليونس  كو ح  ول بن  اء مكتب  ة املوق  ان ال  دائم  املكت  ب
 للجامعة.

 آنذاك ،  املوقع الدائم جلامعة الريموك  ملكتبة جامعة العلوم والتكنولوجيا شار  يف التيلطيط  -
 )مدير املكتب اهلندسي املهندم رائف جنم ( واملشاركة يف النقاش مان الشركة املصممة 1977-1978         
 ) السادة كنزو اتنغ وجعفر طوقان (.          

 .1977 ملدة شهر عام تصميم وختطيط مكتبات يف بريطانيا   لندن وبرمنغهام   التحق بدورة  -
 الوفد الصيين    ( وشار  يف النقاش مان  1990عمان  -الثقافة  ) وزارة بناء املكتبة الوطنية عضو جلنة  -

 .  1991الذي حضر إا عمان هلذه الغاية عام          
ملكتباة املباىن  شار  كيلبري بمن فريق املكتب اهلندس ي ) ش بيالت وب دران ( يف إع داد الدراس ات والتص اميم  -

   . 1998-1997املرك ية اجلديد يف جامعة الريموك   
 املكتباة الوطنياة مباىن دارم ص مياد الدراس ات وتبمن فري ق املكت ب اهلندس ي )س يجما( يف إع دشار  كيلبري  -

 .2000/2001يف غ ة  والواثئق
 عاماً ، واكتسب خربة عملية يف التيلطيط   أربع عمل مديراً ملكتبات جامعية ومتيلصصة ملدة تقرب من  -

 ت األبنية واألاث  والعالقات الوايفية ووبان اضلول هلا . والتنفيذ والتعديل من واقان مشكال        
 املكتبة وتوزيان  قدم استشارات للعديد من املةسسات داخل األردن وخارجه كان من بمنها عنصر بناء  -

 . اخلدمات واألاث  فيها         
 مدرم مساق صطيط أبنية املكتبات/ جبامعة فيالدلفيا. -
 
 


