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 البيانات الشخصية 
 

عرابي عمر محمد المناصير االســـــــم  
  الصبيحي1980\02\20تاريخ ومكان الميالد  

 نظم وتكنولوجيا المعلوماتالكلية  

 تكنولوجيا معلومات األعمالالقسم  

 
   المؤهالت العلمية 

 

التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية  

 1999مدرسة الصبيحي الثانوية للبنين  الفرع العلميالثانوية العامة االردنية  
 2003جامعة فيالدلفيا أنظمة المعلومات الحاسوبية شهادة البكالوريوس  
 2008جامعة مانشستر في بريطانيا أنظمة المعلومات الحاسوبية شهادة الماجستير  

 
 التخصص ومجاالت االهتمام 

 

أنظمة المعلومات الحاسوبية التخصص العام  

تكنولوجيا معلومات األعمال التخصص الدقيق  

 ,Web 2.0 and Social Media for e-Government, Document Analysisمـجاالت االهتمام  
Classification, Text Mining and Information Retrieval Techniques. 

 
   في المجالت المحكمةاألبحاث العلمية المنشورة

 

عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث (الباحثين)  

 1Orabe Almanaseer, 
2Mohammad Alkhaleefah, 
3Sakha'a Elmanaseer. 

Business Documents Analysis Using Text Mining Techniques, 
International Review on Computers and Software (IRECOS), vol. 7, 
no. 4, pp. 1663 - 1677, 2012. 

 1Orabe Almanaseer, 
2Mohammad Alkhaleefah. 

The Adoption of E-Government Project for Anti-Corruption, 
American Journal of Scientific Research, Issue 107. 2016. 

 
 
 
 

1Mohammad Alkhaleefah, 
2Shadi Alian, 
3Orabe Almanaseer. 

Mining Textual Chinese News Articles, International Journal of 
Computer Science Issues (IJCSI), vol 13, Issue 2, March 2016. 

 
  العالمية المحكمةاألبحاث المنشورة في المؤتمرات 

 

اسم الباحث مكان وتاريخ اسم المؤتمر والجهة المنظمة  

 The 3rd Annual International Conference on 
Advanced Topics in Artificial Intelligence. 

Indonesia, Bali, 
17 Sep 2012 

Analogue Circuit Synthesis 
Using Differential Evolution 
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   المحليةالمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
 

مكان وتاريخ اسم المؤتمر والجهة المنظمة   

. المؤتمر االقتصادي االول "منطقة العقبة االقتصادية الخاصة : واقع وتطلعات" 
 كلية األدارة والتمويل/ الجامعة األردنية فرع العقبة. 

 االردن –العقبة 
02-03-2016 

المؤتمر الدولي التاسع جيوماتكس الشرق االوسط وشمال افريقيا،  
 المنظمة االوروعربية البحاث البيئة والمياة والصحراء.

 االردن –العقبة 
11-04-2016 

 
 التدريبية والورشات الدورات 

 

الجهة المنظمة  الورشة التدريبية ووااسم الدورة  
 

التاريخ 

، لمدة ثالث أسابيع. "Oracle (OCP) 10gدورة تدريبية في " 
شركة أنظمة الحاسبات واألتصاالت. 

23-06-2006 

ورشة عمل تدريبية في كيفية استخدام نظام االمتحانات المحوسبة.  
 مركز الحاسوب. –الجامعة االردنية 

03-01-2016 

دورة تدريبية في أمن وسرية المعلومات والبيانات.  
الجامعة االردنية - مركز االعتماد وضمان الجودة. 

18-02-2016 

. ورشة عمل تدريبية حول التعلم االلكتروني في الجامعة االردنية 
 كلية الملك عبداهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوملت. –الجامعة االردنية 

24-02-2016 

 مواقع أعضاء الهيئة التدريسية. التعامل معورشة عمل تدريبية حول كيفية  
 الجامعة االردنية - مركز االعتماد وضمان الجودة.

17-04-2016 

. SPSSالتحليل اإلحصائي األساسي بإستخدام برنامج  دورة تدريبية في 
الجامعة االردنية - مركز االعتماد وضمان الجودة. 

23-05-2016 
26-05-2016 

. SPSSالتحليل اإلحصائي المتقدم بإستخدام برنامج  دورة تدريبية في 
الجامعة االردنية - مركز االعتماد وضمان الجودة. 

29-05-2016 
30-05-2016 

المكتبة اإللكترونية.  دورة تدريبية في 
الجامعة االردنية - مركز االعتماد وضمان الجودة. 

24-05-2016 
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  على مستوى القسم والكليةاألعمال اإلدارية واللجان 
 

العام الجامعي مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام  

 
 تكنولوجيا معلومات األعمالأمين سر مجلس قسم 

2015/2014 
 2016/2015 
 2015/2014 لجنة معادلة المواد 
 2016/2015 لجنة التواصل مع المجتمع المحلي 
 2016/2015 اللجنة العلمية 

 
  القاء محاضرات وتدريب دورات

 

التاريخ  المحاضرة او الدورة 

مدرب لعدة دورات ضمن برنامج الدبلوم التدريبي "هندسة البرمجيات" في أكادمية  
 .برافو للتدريب واإلستشارات

2016/2015 

بدي "حملة التوعية المهني ضمن  "عبد اهللا بن ابي السرح بمدرسة "محاضرةالقاء  
 .التي تنفذها مؤسسة انجاز" أكون

2016/2015 

 
 األنشطة التدريسية 

 

البكالوريوس  على مستوى م تدريسهات التي الدراسية  والموادالمقررات 

 Remedial Computer Skills 

 Computer Skills for Scientific Faculties (C++) 

 Computer Skills for Humanity Faculties (Advanced MS Office Package) 

 Object Oriented Programming1 (Java Programming Language) 

 Advance Programming (Advanced C++ Programming Language) 

 Web Application Development 1 (HTML, CSS, Introduction JavaScript) 

 Web Publishing (Advanced JavaScript, JQuery, Ajax) 

 Web Application Development 2 (PHP programming with MySQL) 

 Database Languages and Tools (Oracle 10g) 

 Management Information Systems 

 Data Structures 

 Algorithms Theory 

 Electronic Government 

 Electronic Business 
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   ومؤسسات المجتمع المحليالعضوية في الجمعيات

 

التاريخ والجمعية ااسم الهيئة  

 2016-03-15جمعية الربيع لحماية البيئة والحيوان  
   

 


