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                        لعضو هيئة التدريس

 
 

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة

 

 20736 الرقم الوظيفي منار رايض شعبان مرقه االسم
 أستاذ مساعد الحالية رتبة العلميةال

 نظم املعلومات اإلدارية القسم األكاديمي كلية عمان اجلامعية العملمكان 

 التخصص الدقيق   نظم املعلومات احلاسوبية  التخصص العام
نظم املعلومات 

 _ المجال المعرفي احلاسوبية  

 3777597666 الهاتف الخلوي 5239915  العمل هاتف

 البريد االلكتروني
manar.maraqa@bau.edu.jo 

manar@maraqa.net 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالت
 

 تاريخ التخرج التخصص بلد التخرج اسم الجامعة الدرجـة

 3550 الرايضيات األردن اجلامعة األردنية البكالوريوس
 3559 التأهيل الرتبوي األردن اجلامعة األردنية الدبلوم العايل
 6333 نظم املعلومات األردن األكادميية العربية للعلوم املالية و املصرفية الدبلوم العايل

 6333 نظم املعلومات األردن األكادميية العربية للعلوم املالية و املصرفية املاجستري
 6335 نظم املعلومات احلاسوبية األردن األكادميية العربية للعلوم املالية و املصرفية الدكتوراه

 

 :الرتبة األكاديمية
 الجهة المانحة للرتبة تاريخ الحصول على الرتبة الرتبة االكاديمية

 جامعة البلقاء التطبيقية 6336 أستاذ مساعد
   

  

 :الخبرات العملية
 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 الى من
 اآلن 6336 جامعة البلقاء التطبيقية أستاذ مساعد/عضو هيئة تدريس

 6336 6333 جامعة البلقاء التطبيقية محاضر متفرغ/عضو هيئة تدريس
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 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 الى من
 6333 6339 جامعة اإلسراء الخاصة مدرس/ عضو هيئة تدريس

 6337 6336 كلية القدس مدرس/ عضو هيئة تدريس

 The Fourth R of Jordan 6333 6336 مدرب

 3551 3559 مدارس الدر المنثور مدرس

 

 (:المقبول للنشر/المنشور)االنتاج العلمي 
 تاريخ النشر المجلد العدد بلد النشر مكان النشر عنوان البحث

“The Role of Knowledge 

Management in Enhancing 

Customer Experience 

Management. Field study: 

Private Hospitals in Amman, 

Jordan” 

International 

Journal of 

Computer 

Applications 

(IJCA) 

USA No.27 Vol.178 2018 

“The Effect Of Social Media 

Networks’ Quality On 

Consumer Satisfaction” 

The 

International 

Journal of 

Business 

Research and 

Information 

Technology 

USA No. 1 Vol. 5 2018 

“The Impact of Jordanian 

Banks Websites' Quality on 

Customers' Satisfaction” 

International 

Journal of 

Business and 

Management 

Canada No. 8 Vol. 13 2018 

“Users' Attitudes towards 

Website Characteristics” 

International 

Journal of 

Scientific and 

Engineering 

Research 

 

India 
No. 7 Vol. 9 2018 

“Creating a Knowledge 

Database for Lectures of 

Faculty Members: 

"Proposed E-Module for Isra 

University” 

International 

Journal of 

Advanced 

Computer 

Science and 

Applications 

(IJACSA) 

United 

Kingdom 
No. 11 Vol. 6 2015 

: استخدام األجهزة المحمولة في التعليم

 و تحديات واقع

International 

Conference on 

Cloud 

Computing 

ICCC 2015 

IEEE 

KSA   2015 

“The Influence of SMS 

Advertising by Jordanian 

Commercial Companies on 

Mobile Phone Users' 

Consuming Behaviour” 

International 

Institute for 

Science, 

Technology 

and Education 

(IISTE) 

USA 

No.11 

(PP.142-

159) 

Vol.4 2014 
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“Recognition of Arabic Sign 

Language (ArSL) Using 

Recurrent Neural Networks” 

Journal of 

Intelligent 

Learning 

Systems and 

Applications 

(JILSA) 

USA No.1 Vol.4 2012 

“Recognition of Arabic Sign 

Language (ArSL) using 

recurrent neural networks” 

First 

International 

Conference on 

Applications of 

Digital 

Information 

and Web 

Technologies, 

2008. 

ICADIWT 

Ostrava, 

Czech 

Republic. 

  2008 

 :المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي شاركت بها 
 التاريخ ورشة العمل/الندوة/مكان انعقاد المؤتمر العمل ورشة/الندوة/اسم المؤتمر عنوان البحث

    
    

 

:الكتب المنشورة  

 عدد الصفحات سنة النشر دار النشر عنوان الكتاب

     

    

 

 :الجوائز التي تم الحصول عليها
 التاريخ الجهة المانحة للجائزة اسم الجائزة

   
   

 

 :براءة االختراع

االختراععنوان براءة   التاريخ جهة التسجيل 

   

   

 

 :الدراسية التي قمت بتدريسها( المواد)المقررات 
 مكان التدريس العام الجامعي (المادة)اسم المقرر 

 كلية عمان الجامعية  3مهارات حاسوب

Visual Basic/كلية عمان الجامعية  6مهارات حاسوب 

 كلية عمان الجامعية  التجارة اإللكترونية
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 كلية عمان الجامعية  األعمال اإللكترونية

 كلية عمان الجامعية  أمن و حماية المعلومات

 كلية عمان الجامعية  نظم دعم القرارات

 كلية عمان الجامعية  نظم إدارة المعرفة

 كلية عمان الجامعية  نظم المعلومات اإلدارية

 كلية عمان الجامعية  نظم المعلومات  إدارة مشاريع

 كلية عمان الجامعية  إدارة الشبكات و االتصاالت

 كلية عمان الجامعية  النمذجة و المحاكاة

 كلية عمان الجامعية  MISاستخدام مصادر المعلومات في 

 كلية عمان الجامعية  نظم إدارة قواعد البيانات

 كلية عمان الجامعية  MISتطبيقات الحاسوب لطالب 

 

 :الماجستير او الدكتوراهاالشراف على رسائل 
 التاريخ المرحلة عنوان الرسالة

أثر تبني األدوات التعاونية  .1

اإللكترونية على عمليات إدارة 

هيئة أجيال : دراسة حالة .المعرفة

الطالب  إعداد، في األردن السالم

 فادي سالم علي البريم
 

 8112 نشر الرسالةو تم  الطالب ىانه

الرعاية أثر نجاح نظام معلومات  .8

على الرضا ( برنامج حكيم) الصحية

مستشفى : دراسة حالة) الوظيفي

اكرام رشيد  الطالبة، إعداد (البشير

  سالم داود

 

 8112 انهت الطالبة

أثر شبكات التواصل االجتماعي على  .3

، رضا المستهلك في مدينة عمان

كوثر أسعد سعيد إعداد الطالبة 

 عاشور

 

 8112 الرسالةانهت الطالبة و تم نشر 

 :الخبرات في مجال خدمة المجتمع المحلي
 التاريخ نوع المشاركة اسم المشاركة

   
   

 

 .م6335/   5/  3السيرة الذاتية لغاية تاريخ      : مالحظة
 .تعدل في نهاية كل عام من خالل مركز التطوير وضمان الجودة لكافة الجهات العاملة بمركز الجامعة

 .المركز من خالل مكاتب الجودة في كل كليةوللكليات خارج 

 


