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 Academic Qualifications                       ب ـ  المؤهالت العلمية 

 

تاريخ  التخصص الجامعة الدرجة
 التخرج

 التقدير

 امتياز 1991 المناخ/ الجغرافيا جامعة بغداد ـ  الدكتوراه1
 امتياز 1991 الجغرافيا الجامعة األردنية ـ  الماجستير1
 جيد 1911 الجغرافيا الجامعة األردنية لوريوسـ البكا3
 30/5/1001الــ   5/5/1001ـ  شــدادا اســت داش وتشــغيس الواســوج والبرمجيــا  مــ   4

 .ساعة تدريبية 40بواقع 
 .14/1/1005ـ  30/11/1004م   ICDLـ  شدادا في الر صة الدولية للواسوج  5
 Arc Gis I Introduction toـ  شدادا في نظش المعلوما  اس  6

 

 

 

 Title of Ph.D Disertation :عنوان أطروحة الدكتوراه

 (دراسة توليلية منا ية)لسنوا  الجفاف في األرد   نيةاكال صائص الشمولية والم
 

 Title of m.A.Thesis :عنوان أطروحة الماجستير
 .(دراسة اال تالس في التواز  البيئي)التصور في موافظة المفرق 

 
 :ات التعليميةـ  الخبر  2

ـ  1911نــي  بلمــدرس فــي وزارا التربيــة والتعلــيش ـ مدرســة األشــرفية ال انويــة ل .1
1919. 

 .1994ـ  1991كلية مجتمع ووارا / مدرس في وزارا التعليش العالي األردنية .1
دائــرا علــوش األر  / ـ كليــة العلــوش مواضــر ريــر متفــرج لــدا جامعــة اليرمــو  .3

 .1990والبيئة 
ـ  1999            كليـة تهييـس المعلمـي  العاليـة ـ األرد مواضر رير متفرج  .4

1991. 
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مبعوث م  قبس وزارا التعليش العالي للوصوس عل  درجة الدكتوراه فلسـفة دداج  .5
 .1991ـ  1994في الجغرافيا ـ جامعة بغداد 

ـ  1991     عضو ييئة تدريس في جامعة البلقاء التطبيقية ـ كلية اربـد للبنـا  .6
 (.  وزارا التعليش العاليمعار م) 1001

مواضــر ريــر متفــرج ـ جامعــة اليرمــو  ـ قســش التــاريق ـ لتــدريس مســاقا   .1
 .1000، 1999، 1999، 1991الجغرافيا 

 .1000/1001مواضر رير متفرج ـ جامعة اليرمو  ـ قسش الجغرافيا  .9
 .11/9/1001مواضر متفرج ـ جامعة اليرمو  ـ قسش الجغرافيا  .9
  .11/9/1003ليرمو  ـ قسش الجغرافيا مساعد ـ جامعة ا أستاذ .10
 .1/6/1009ـ جامعة اليرمو  ـ قسش الجغرافيا  أستاذ مشار  .11
 .2015/5/18قسش الجغرافيا . جامعة اليرمو . أستاذ .11

 :ـ المساقات التي درستها 3
 .نا بأ ـ  مرولة الدبلوش في كلية مجتمع وواره وكلية اربد لل  
 .ـ  جغرافية األرد    

 .الجغرافيا الطبيعية  إلـ  المد س 
 .تنمية في البالد العربيةـ  ال

 .البشريةالجغرافيا  ـ  المد س ال 
 .ـ  مبادئ ال رائط
 .ـ  علش السكا 

 .ـ  جغرافية الوط  العربي
 

 المعلمي  العالية وجامعة اليرمو   تهييسكلية / لة البكالوريوسوج ـ  مر 
 كمواضر رير متفرج    

 .يةـ  المناخ واألرصاد الجو 
 .ـ  جغرافية األرد 

 .ـ  مبادئ الجيوموروفولوجيا
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 .ـ  مبادئ الجغرافيا الطبيعية
 .  العربيطـ  جغرافية الو 

 11/9/1001و  بعد مجامعة الير / ج ـ  لمرولة البكالوريوس 
 .ـ  الجغرافيا المنا ية

 .سطح األر  أشكاسـ  
 .ـ  است داش الواسوج في الجغرافيا وال رائط

 .جيا السواوسـ  جيومورفولو 
 .الجغرافيا الطبيعية إل ـ  المد س 
 .المناطق الجافة ةـ  جغرافي

 .ـ  التربية الوطنية
 
 األعمال اإلدارية في جامعة اليرموك وخارجهاـ   1 

لــدا الشــركة األولــ  للمقــاوال  الســعودية  واإلدارامســلوس فــي العالقــا  العامــة  .1
 .1993 - 1990 للفترا الريا  ـ المملكة العربية السعودية

 .16/1/1001 - 10/1/1001 للفتراقائمًا بهعماس رئيس قسش الجغرافيا  .1
 .10/4/1001 - 1/4/1001 للفتراقائمًا بهعماس رئيس قسش الجغرافيا  .3
 .3/9/1006 - 14/9/1003للفترا رئيس قسش الجغرافيا ـ جامعة اليرمو   .4
 .3/9/1009 - 3/9/1006 للفتراشلو  الطلبة نائج عميد  .5

 للفتـرابهعمـاس مـدير دائـرا النشـاط ال قـافي والفنـي فـي عمـادا شـلو  الطلبـة قائش  .6
3/9/1006 - 15/4/1001. 
 .11/10/1001 - 11/10/1001قائش باعماس عميد شلو  الطلبة للفترا  .1
 .9/9/1011 -1/9/1010للفترا نائج عميد كلية اآلداج للشلو  األكاديمية  .9
 .15/9/1013 - 9/9/1011 للفتراجغرافيا رئيس قسش ال .9
 _ 15/9/1013مـــ   جامعـــة البلقـــاء التطبيقيـــ /اربـــد الجامعيـــة كليـــةعميـــد  .10

19/9/1016. 
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 التعيين والترقياتـ   9
 . 11/9/1001مواضر متفرج بعقد  .1

 . 11/9/1003مساعد بعقد  أستاذ .1
 . 15/9/1004مساعد بدو  عقد  أستاذ .3
 . 31/10/1006( أ)مساعد  أستاذ .4
 .1/6/1009 أستاذ مشار  .5
 .19/5/1015تاذ أس .6

 
 الدوراتـ   1

سـاعة ـ  15بواقـع  6/5/1993ـ  11/4/1993دورا فـي القيـاس والتقـويش مـ   .1
 .وزارا التعليش العالي

 , Windows , MS Word , MS Excel)دورا شـاملة فـي الواسـوج  .1

MS PowerPoint  ) الـ   5/5/1001المنعقـدا فـي جامعـة اليرمـو  للفتـرا
30/5/1001 . 

مركز تطوير أداء الديئة التدريسية جامعـة  Spssيس اإلوصائي دورا في التول .3
 .14/1/1005ـ  30/11/1004و  م  مالير 

تدريبيـــة فـــي إعـــداد نمـــاذج متعـــددا مـــ  امتوـــا  توصـــيلي فـــي المســـاقا   دورا .4
اســـــت داش ومفـــــاتيح التصـــــويح  اإلجابـــــةالجامعيـــــة ونمـــــاذج مرافقـــــة مـــــ  أوراق 

Expro Exam   ــ مركــز تطــوير أداء  4/11/1004ـ  15/10/1004مــ ـ
 .الديئة التدريسية ـ جامعة اليرمو 

 PowerPointباسـت داش برنـام   يإلعداد مادا مواضرا في مسـاق جـامع دورا .5
 .ش 1005 مركز تطوير أداء الديئة التدريسية ـ جامعة اليرمو ، 
التدريســية ـ  ورشــة بعنــوا  أدارا الصــف الجــامعي،   مركــز تطــوير أداء الديئــة .6

 .19/9/1003ـ  14و  جامعة اليرم
ــــوا  وســــائس دورا  .1 ــــق  اإليضــــا بعن ــــدريس،  مركــــز تطــــوير أداء اوطرائ لديئــــة الت

 .19/9/1003ـ  14التدريسية ـ جامعة اليرمو  
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ـ مركـز  3/5/1004( أ)ييئـة التـدريس نمـوذج دورا إعداد استبانة تقيـيش أعضـاء  .9
 .تطوير أداء الديئة التدريسية ـ جامعة اليرمو 

ـ مركــز  Tempus Project 1/11/1006مشــاريع األبوــاث دورا فــي إعــداد  .9
 .تطوير أداء الديئة التدريسية ـ جامعة اليرمو 

جامعـــة  –ورشـــة مت صصـــة بـــالقواني  واالنظمـــة المتعلقـــة بقضـــايا الطلبـــة  .10
 . 1009اليرمو  

 

 المؤتمرات والندواتـ  1
 _15  العربـــــي ـ جامعــــة ملتـــــ  طالمشــــاركة فــــي مــــلتمر التصـــــور فــــي الــــو  .1

 .وتقديش بوث ووس التصور في األرد  19/10/1999
مــع وزارا البيئــة  9/11/1005التغيــر المنــا ي المنعقــدا فــي ورشــة المشــاركة فــي  .1

 .األردنية بالتعاو  مع برنام  األمش المتودا اإلنمائي
المشــاركة فــي نــدوا مســت دمي نظــش المعلومــا  الجغرافيــة فــي األرد  ـ جامعــة  .3

 .11/11/1005ة اليرمو  في علوش األر  والبيئ
المشـاركة فــي مـلتمر عــ  البيئـة فــي لـواء الكــورا،  جمعيـة أصــدقاء د ـار الكــورا ـ  .4

 .19/5/1005ـ  19تقديش بوث ع  الواقع الجغرافي للواء الكورا 
ـ نائج رئيس اللجنة التوضـيرية لنـدوا التنميـة فـي موافظـة اربـد الواقـع والتطلعـا   .5

 .افيا وموافظة اربدمشتركة بي  قسش الجغر  10/5/1006بتاريق 
مــع وزارا البيئــة  9/11/1005المشــاركة فــي ورشــة التغيــر المنــا ي المنعقــدا فــي  .6

 .األردنية بالتعاو  مع برنام  األمش المتودا اإلنمائي
مــع وزارا البيئــة  1/11/1006التغيــر المنــا ي المنعقــدا فــي  ورشــةالمشــاركة فــي  .1

 .نمائياإلاألردنية بالتعاو  مع برنام  األمش المتودا 
عضـو اللجنـة التوضـيرية لنـدوا التقنيـا  الودي ـة فـي الجغرافيـا التطبيقيـة ـ جامعـة  .9

 .10/5/1001اليرمو ،  قسش الجغرافيا،  
وــــوس اســــت داش نظــــش المعلومــــا  الجغرافيــــة "المشــــاركة فــــي مــــلتمر جيــــو تــــونس  .9

ــــــــرا " تــــــــونس –واالستشــــــــعار عــــــــ  بعــــــــد فــــــــي توقيــــــــق التنميــــــــة المســــــــتدامة  للفت
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الســــــياوة الصــــــيفية فــــــي "وتقــــــديش بوــــــث بعنــــــوا   19/11/1010-3/11/1010
 .باست داش نظش المعلوما  الجغرافية، دراسة في المناخ التطبيقي" األرد 

-السـعودي  -المشارك  في ملتمر الجغرافيا والتغيرا  العالمي  المعاصـره  .10
وتقديش بوث بعنوا   4/4/1013-1/4/1013جامع  طيب  للفترا -المدين  المنوره

 .و  الموسمي  لبداي  ونداي  الموسش المطري فوق االرد  االزا
 
   السعضوية اللجان والمج  ـ 8

العــام لمنــاهج الجغرافيــاا  التــاريخا  التربيــة  اإلطــارالمشــاركة فــي إعــداد  .1
 األساســــية حلتينللمــــر  2009الوطنيــــة المبنــــى علــــى اقتصــــاد المعرفــــة 

 .والثانوية

منـاهج الجغرافيـاا  التـاريخا والتوجيـ  ل اإلشـرا عضو مشارك فـي لجنـة  .2
 2009التربية الوطنية لجميع المراحل األساسية والثانوية بـدءا  مـن عـام 

 .م2001عام  نهاية وحتى

عضـــو لجنـــة فحـــص علمـــي ألدلـــة الكتـــب المدرســـية للصـــفو  الثـــامن  .3
 .ب الجغرافيا ـ وزارة التربية والتعليموالعاشر والثاني عشر لكت

والتوجيــ  لمبحــج الجغرافيــا للصــفو  عضــو مشــارك فــي لجنــة اإلشــرا   .4
 .2011وزاره التربي  والتعليم . يانو العاشر واالول ثالتاسع و 

 .ش1003/كلية اآلداج/ اليرمو  رئيس لجنة ال طة الدراسية ـ جامعة .5
 .ش1003كلية اآلداج / عضو لجنة االتفاقيا  ال قافية ـ جامعة اليرمو  .6
 .1003 اآلداجكلية /  عضو لجنة التوقيق والتهديج ـ جامعة اليرمو  .1
 .ش1003كلية اآلداج / جامعة اليرمو  ـ الموازنةعضو لجنة  .9
 .1003كلية اآلداج / والتوجي  ـ جامعة اليرمو  اإلرشادعضو لجنة  .9
 .ش1003/ عضو اللجنة ال قافية واالجتماعية ـ جامعة اليرمو  .10
 .ش1004كلية اآلداج / ـ جامعة اليرمو  عضو لجنة قضايا الطلبة .11
 اآلداجكليــة / نــة تــدقيق طلبــا  التفــرج العلمــي ـ جامعــة اليرمــو عضــو لج .11

1006. 
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داريــا ـ جامعــة اليرمــو  .13 كليــة / عضــو لجنــة تطــوير كليــة اآلداج أكاديميــا واا
 .1005/1006اآلداج 

 .1006/1001كلية اآلداج /عضو لجنة ال طة الدراسية ـ جامعة اليرمو  .14
ووتـــ   3/9/1006عضـــو لجنـــة قضـــايا الطلبـــة فـــي عمـــادا شـــلو  الطلبـــة  .15

3/9/1009. 
فــي عمــادا شــلو  الطلبــة الوطنيــة علــ  االوتفــاال   لإلشــرافرئــيس لجنــة  .16

1001. 
  و تـــاج الســـنوي ال ـــام  والعشـــر رئـــيس لجنـــة المتابعـــة ال اصـــة ب عـــداد الك .11

1006/1001. 
تــــــج          عضــــــو اللجنــــــة ال اصــــــة بمســــــاق التربيــــــة الوطنيــــــة للنظــــــر فــــــي الك .19

 .1006في الفصس ال اني  المراجع التي ستعتمد للتدريسو 
 .1001( نعش للبتراء)ني طرئيس لجنة العمس الو  .19
 .1006/1001  جنة الكتاج السنوي ال ام  والعشرو عضو ل .10
 .1006/1001عضو لجنة قضايا الطلبة في كلية اآلداج  .11
 .1006/1001اتواد مجلس الطلبة  النت ابا عضو اللجنة العليا  .11
وتـ   1006عضو اللجنة الفنية لالتواد ال قافي والفني للجامعا  األردنية  .13

 .اآل 
 .1006عضو منت ج لتم يس قسش الجغرافيا في مجلس كلية اآلداج  .14
، 1004، 1003الدراســـية  لألعـــواشعضـــو عـــدا لجـــا  فـــي قســـش الجغرافيـــا  .15

1005 ،1006. 
 .1006عمادا شلو  الطلبة / يدا طلبة اليرمو ر نائج رئيس تورير ج .16
 .1001عضو في مجلس شلو  الطلبة ـ جامعة اليرمو   .11

ـ جامعـة  1001/1009رئـيس لجنـة البرنـام  االرشـادي للطلبـة المسـتجدي   .19
 .اليرمو 

 .15/9/1001ال   15/9/1001رئيس بع ة العمرا بتاريق  .19
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رئيس الوفد االداري والفني المشار  بالمدرجا  الـدولي السـابع للموسـيق  ،  .30
 .ش  10/1/1009ال   16/1/1009ية التونسية م  الجمدور  –سوسة 

جامعــــــة اليرمــــــو   –عضــــــو لجنــــــة البرنــــــام  الدراســــــي فــــــي كليــــــة االداج  .31
1009/1009 . 

جامعــــــة  -عضـــــو لجنـــــة مراجعــــــة التعليمـــــا  واالنظمـــــة فــــــي كليـــــة االداج .31
 . 1009اليرمو  

 .ش 1009عضو لجنة قضايا الطلبة في جامعة اليرمو   .33

 .ش 1009جامعة اليرمو   –كلية االداج عضة اللجنة االستشارية في  .34
ش 1009جامعـة اليرمـو  -عضو لجنة التقنيـا  والتطـويلر فـي كليـة االداج .35

. 
رئيس لجنـة تقيـيش االعمـاس الفنيـة المشـاركة بمسـابقة االرد  تـاريق ووضـارا  .36

الديئــــة االداريـــة لالتوــــاد ال قـــافي والفنــــي للجامعـــا  االردنيــــة  الـــذي اقامتـــ  
 .ش 1006

 
 شتراك في لجان مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراهالـ  ا 5

نظـاش الرعـ  فـي منطقـة الصـفاوي  ،  علـي ال والـده كامـسأومـد رسالة الطالـج  .1
 .ش1001  قسش الجغرافيا، ـفي البادية األردنية الشمالية ـ الجامعة األردنية 

المراعـي الطبيعيـة فـي منطقـة ،  عطـاء بـ  عبـد الموسـ  الشـايعرسالة الطالج  .1
ـ المملكــة العربيــة الســعودية ـ الجامعــة األردنيــة ـ قســش الجغرافيــا،  جــوفلا

 .ش1003
رسالة الطالـج علـي فـلاد سـالش  مقبـس،  التبـاي  المكـاني للموازنـ  المائيـة وأ ريـا  .3

علـ  الغطــاء النبــاتي فــي موافظـة اربــد ـ الجامعــة األردنيـة  ـ قســش الجغرافيــة،  
1003. 

انجراف التربة فـي مواقـع م تـارا  ، ود بني ط عمر إبراييش مومرسالة الطالج  .4
 .ش1004م  منطقة جرش ـ الجامعة األردنية ـ قسش الجغرافيا، 

   ، ة ريما إبراييش ملوشرسالة الطالب .5



 10 

Geology of Bargash cave system, Yarmouk university Dep. Of 

Earth and Environmental science, 2004. 

عبــد القــادر ســرور الزريقــا ،  مورفولوجيــة وــو  رســالة الطالــج عــالء الــدي   .6
 .1004،  اوادي الموجج،  رسالة ماجستير ـ الجامعة األردنية،  قسش الجغرافي

سـتقرارية اآل ـار الجيومورفولوجيـة لعـدش اإل ،موس  مومد عـواوده رسالة الطالج .1
األرد  ـ الجامعـة األردنيـة ـ قسـش الجغرافيـا  يعلـ  بعـ  أوديـة البوـر الميـ  فـ

 .ش1005، (رسالة دكتوراه)
رســالة الطالبــة مــيس قواســمة ـ تقيــيش اســتعماال  األراضــي فــي وــو  وادي  .9

 .ش1005الغفر ـ الجامعة األردنية ـ قسش الجغرافيا،  
يعيــة والمراعــي فــي الغابــا  الطب تقيــيش ، إدريــس مومــود الردايــدارســالة الطالــج  .9

 .ش1006 الجامعة األردنية ـ قسش الجغرافيا،. وو  وادي زقالج
فـــي  التوزيـــع الجغرافـــي للصـــقيع،  رنـــا ممـــدو  الصـــرايرهرســـالة الطالبـــة  .10

 .ش1006جامعة ملت  ـ قسش الجغرافيا،  رد  ود اره االقتصادية،  األ
اف فـي اقلـيش الجبـس أنور فـتح ا  اسـماعيس ـ ظـايرا الجفـرسالة الطالج  .11

رســالة ) ، رافيــاقســش الجغ،  ةاألردنيــالجامعــة  ، دراســة منا يــة األ ضــر بليبيــا، 
 .ش1001 (دكتوراه

رسالة الطالج نائس مومود العزبا  ـ جامعـة ملتـ ،  أ ـر موطـة التنقيـة  .11
 .1001لمياه إربد عل  النشاط العمراني في مدينة اربد،  

ـــــوا   .13 ـــــدويش بعن ـــــج فيصـــــس ماجـــــد ال ـــــة ادارا شـــــلو  "رســـــالة الطال فاعلي
، " تطويريـــاالطـــالج فـــي الجامعـــا  الســـعودية مـــ  وجدـــة نظـــر الطلبـــة وســـبس 

 .ش 1009كلية التربية ، رسالة دكتوراه  –جامعة اليرمو  
ـــــش الجغرافيـــــا "رســـــالة الطالـــــج اومـــــد ابـــــراييش الشـــــياج بعنـــــوا   .14 أ ـــــر تعل

مـــ  برنـــام  كـــور  فـــي (" التنظـــيش)وال ـــاني ( التوســـع)باســـت داش ال ـــرائط االوس 
ـــة الصـــف التاســـع االساســـي ، جامعـــ ـــدا طلب ـــر الناقـــد ل ـــة مدـــارا  التفكي ة تنمي

 .ش 1009رسالة دكتوراه  –اليرمو  
 Rainfall trends in Jordanرسـالة الطالبـة دالء الدزايمـة بعنـوا   .15

using daily  data Distribution seasonal variabilities and 
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climate significance  -   دائــرا علــوش االر  والبيئــة  –جامعــة اليرمــو
  . 1009رسالة ماجستير 

 

 ال علميةتقويم أعمـ   10
 توكيش العديد م  األبواث والدراسا  للمجال  العلمية الموكمة 

 .ـ  مجلة دراسا  الجامعة األردنية
 .ـ  مجلة أبواث اليرمو  ـ جامعة اليرمو 

 .ـ  مجلة ملتة للبووث والدراسا  ـ  جامعة ملت 
 .ترقيا  علمية لرتبة استاذ مشار  ـ 
 .ترقيا  علمية لرتبة استاذ ـ 

 إلنتاج العلمياـ   11
التنمية فـي الـبالد العربيـة،  (.  1994)فروا ،  يوي ،  وبني دومي،  مومد،   .1

 .ص190جمعية عماس المطابع التعاونية،  عما ،  األرد ،  
اتجــاه موــور اال ــدود واالنبعــاج فــوق البوــر (.  1000)بنــي دومــي،  مومــد،   .1

رد ،  مجلـة ملليبار لسنوا  الجفـاف فـي األ 500المتوسط ع  مستوا ضغط 
 .319ـ  361(:  5) 15ملت  للبووث والدراسا ،  

المـــد س الـــ  الجغرافيـــا الطبيعيـــة،  مطبعـــة (.  1001)بنـــي دومـــي،  مومـــد،   .3
 .ص110البدجة،  اربد،  

الظـروف الجويـة ريـر االعتياديـة التـي  ،  توليس(1001)بني دومي،  مومد،   .4
علـــ   أ رتـــا  ي لجيـــة واللتـــســـبب  وـــدوث العاصـــفتي  المتتـــاليتي  ال ماســـينية وال

 1)العـدد  19و  مـالير  أبوـاثمجلة ،  1999دذار  19ـ  15 م  األرد  للفترا
 .409ـ  395: (أ
رد  وتـــه يره للصـــقيع فـــي األ المكـــانيالتوزيـــع (. 1004)بنـــي دومـــي،  مومـــد،   .5

أبوـاث مجلـة فـي موافظـة اربـد ـ دراسـة والةــ  عل  بعـ  المواصـيس الزراعيـة
 .994ـ  963(:  أ 1) 10اليرمو ،  
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أ ر الجفاف في تصور البيئة شب  الجافـة فـي (. 1004)بني دومي،  مومد،   .6
ـ  65(:  3) 19،  ملتـــة للبوـــوث والدراســـا مجلـــة ( األرد )المفـــرق  ةمنطقـــ
99. 

7. Bani Domi, M. (2005). Trend Analysis of Temperature 

and Precipitation in Jordan,    um – Al-Qura university,  17 

(1):      16 – 35. 
النشـــرا  الجويـــة ومـــدا ب  النـــاس ايتمامـــا (. 1005)بنـــي دومـــي،  مومـــد،   .9

مجلـة كليـة  طقس في موافظة اربد ـ دراسـة والـة،استجابتدش لتقلبا  عناصر ال
 .369ـ  351،  19اآلداج، جامعة صنعاء،  

9.   Bani Domi, M. and Al-shurmman , A (2006): A 

Temporospatial Tourism Climate Index For Jordan By 

Using GIS, J.Abhath – Al- Yarmouk, 22, (3): 89 – 110. 

ـــــــي دومـــــــي،  مومـــــــد،  والســـــــرياني،  مومـــــــد،   .10 المنظـــــــور (. 1006)بن
للموافظــــة علــــ  التــــواز  االيكولــــوجي فــــي البيئــــة المائيــــة،  المجلــــة  اإلســــالمي
 .190ـ  159(:  1) 3جامعة اليرمو ،   لآلداج، العربية 

11.    

Bani Domi, M. (2007). Defining and Monitoring Drought by 

Using (SPI) in Northern Jordan,  J. Abhath Al – Yarmouk, 23 

(2): 757 – 770.   

ال صـــائص التضاريســـية و المنا يـــة ، (1001)بنـــي دومـــي،  مومـــد،   .11
اليرمــو ،  مجلــة مجلــة  ، علــ  التوزيــع الجغرافــي للســكا  افــي الســودا  وأ ريــ

 .59ـ  54، (90)،    قافية فصلية،  جامعة اليرمو 
منــــا  الشــــمولي فــــي األرد  التوليــــس (. 1001)بنــــي دومــــي،  مومــــد،   .13

مجلــة أبوــاث اليرمــو   ، (1001)  ،1999ـ  1999المطريــة الجافــة  للســنة
 .1311– 1353( 4) رقش .  13مجلد 

14. Awawdeh, M. and Bani Domi, M. (2007). Prediction 

of Soil Erosion In The Jordanian Part of Yarmouk River 

Basin Using a GIS-Based Revised Universal Soil Loss 

Equation,  Accepted in J. Abhath ALYarmouk,  vol.25, No 

(2),2009. 443-452 . 
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التقيـــــيش الجيومورفولـــــوجي  ( :1009), مومـــــد, بنـــــي دومـــــي. ســـــميح, عـــــوده.15
المملكـ  بدارسـ  والـ   ,الكارتوررافيـ  الودي ـة وتقنياتـ  ق التوسـع العمرانـيلمناط

 .191_149. 1 جزء, 53,االردني  
دراســــ  فــــي , الســــياو  الصــــيفي  فــــي االرد (:1011), مومــــد, بنــــي دومــــي.16

 .511_561, ج,1, 11أبواث اليرمو  , المناخ التطبيقي
17.al_shorman, a. al_bashaireh, k. banidomi, m, (2011):the 

paleo climate of the north western Jordan in late antiquity, 

Ugarit_verlag Munster, 1_12.  

 

  :االبحاج المقدم  للنشر
 .االزاحه الموسميه لبدايه و نهايه الموسم المطري فوق االردن .1

التغيارا  )الخصائص االحصائيه ألمطاار هاهر رياريال االوي فار االردن  .1

 (.ها واالرجا

3. The relationship between precipitation and topography 

in northern jordan using principal component_based 

GIS analysis. 

4. The areal rainfall in northern jordan from 1985_2003 

 
 خدمات عامةـ  11

 لجا  في الجامعةعضو ـ  

 .ة اآلداجـ  عضو لجنة ال طة الدراسية في مجلس كلي
 .ـ  عضو لجنة  طة الجغرافيا لمرولة البكالوريوس

 .ـ  عضو لجنة إعداد  طة مقتروة لبرنام  الماجستير في قسش الجغرافيا
 

         ألقابجوائز و ـ  19
  اإلشرافوزير التربية والتعليش كعضو في لجنة  م  ـ  شدادا شكر وتقدير

 للمرولتي   1006الوطنية لتربية االجتماعية و تج اكعل   جي والتو     
 .1006ـ  1005األساسية وال انوية     

 . 1001شدادا شكر وتقدير م  عطوفة رئيس جامعة اليرمو   ـ
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 شدادا شكر م  مدير مركز تطوير اداء الديئة التدريسية ، بمناسبة الفوز   ـ
 .ش 1005بمسابقة  طة المساق ذا  الجودا العالية ، جامعة اليرمو     
 ا شكر وعرفا  م  جمعية المتقاعدي  العسكريي  التعاونية شداد ـ

 للمشاركة في ملتمر يدًا بيد لمكافوة االيدز في الوط  العربي ، المنعقدا    
 .ش 1009تموز /19-19في جامعة اليرمو     
شدادا شكر وتقدير م  جمعية أصدقاء د ار لواء الكورا للمشـاركة فـي اعمـاس  ـ

ـــــ  التر  ـــــي ســـــونشـــــاطا  الملتق ـــــر اب ـــــي االوس ، دي ـــــي البيئ ـــــواء الكـــــورا / عيد ا  ل
 .ش1005

 .1005ـ  شدادا شكر وتقدير م  عميد كلية اآلداج 
 .1006ـ  شدادا شكر وتقدير م  عميد كلية اآلداج 

 
 : المعرفون  -11 
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