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 أنصاف جميل موسى الربضي. م: ــــــــــــاالس
 جامعة اليرموك، كلية الفنون. –إربد  وان:  ـــــــــالعن
 0795573862  ون:ـــــــــــتلف

 ة.ــــــأردني ة: ـــــــالجنسي
 

 المؤهالت العلمية:
 ) u. S. A  )N. Y. u 1985تخص�ص ( عل�م الجم�ال )   Ph.d.دكت�وراة فلس�فة 1

New York university   ( N.Y.u ) ) الواليات المتحدة(u.S.A 

، م1993دكتوراة في العلوم السياس�ية كلي�ة االقتص�اد جامع�ة ص�وفيا بلغاري�ا  .2

 ).Higher Institute of Economiبحث (

                         ) التخص���ص تص���ميم جرافي���ك   M. F. Aماجس���تير فن���ون جميل���ة ( .3

)C. C. N. Y  (Cith Of New York univer 1983.الوالي��ات المتح��دة                  م

)(u. S. A 

 Fareleigh Dickenson ماجس��تير ف��ي العل��وم السياس��ية م��ن جامع��ة .4

university  New Jerssy  1982 .الواليات المتحدة مu. S. A   

بك���الوريوس التربي���ة والفن���ون / جامع���ة حل���وان / الق���اهرة تخص���ص تص���ميم  .5

 م.1973
 
 

 عناوين األطروحات:
 رسالة الدكتوراة في علم الجمال. .1

Aesthetic Inquiry in to Jordanian Traditional Embroidery 

 رسالة الدكتوراة في العلوم السياسية. .2

 السياسية واالقتصادية لدول شرق أوروبا بعد الحرب الباردة.التحوالت 

 ماجستير الفنون ( مشروع تخرج ) ( معرض ).  .3
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 :األكاديميةالمناصب 
 رئيسة ومؤسسة لقسم الفنون / جامعة اليرموك / األردن. .1

 رئيسة ومؤسسة لقسم التصميم الجرافيكي / جامعة اليرموك / األردن. .2

 م.2012أستاذة علم الجمال والتصميم الجامعة األردنية / األردن  .3

 أستاذة علم الجمال في الجامعة األمريكية. .4

 – 2004عل����م الجم����ال والتص����ميم ف����ي جامع����ة فيالدلفي����ا. األردن أس����تاذة  .5

 م.2005

 1998التطبيقي�ة / األردن  العل�وم أستاذة علم الجمال والتص�ميم ف�ي الجامع�ة .6

 م.1999 –

أس��تاذة العل��وم السياس��ية والفك��ر السياس��ي / قس��م العل��وم السياس��ية / جامع��ة  .7

 اليرموك / األردن.
 

 المعارض الشخصية:
شخص��ي ( ( ف��ن تش��كيلي ) بمناس��بة عم��ان عاص��مة الثقاف��ة العربي��ة  مع��رض .1

 األردن. –عمان  –مركز الحسين الثقافي  –م قاعة رأس العين 2002

مع��رض شخص��ي ( ف��ن تش��كيلي ) الس��لط عاص��مة ثقاف��ة قاع��ة بلدي��ة الس��لط  .2

 م.2006

معرض شخصي ( فن تشكيلي ) قاعة جمعية السلط للفن�ون التش�كيلية / تح�ت  . 3

 م.2005اية وزير الثقافة د. عادل الطويسي رع

 في نيويورك. Eisner Gallery معرض شخصي ( فن تشكيلي ) قاعة  .4

ف�ي نيوي�ورك بمناس�بة   Tibbet Park مع�رض شخص�ي ( ف�ن تش�كيلي )  .5

 يوم العرب.

 معرض شخصي ( فن تشكيلي ) في القاعة الماسية / جامعة اليرموك. .6

ي ) ف��ي المرك��ز الثق��افي الفرنس��ي / عم��ان / مع��رض شخص��ي ( ف��ن تش��كيل .7

 األردن.

 إربد ( معرض السنابل ). –معرض شخصي مهرجان الحصاد  .8
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 معرض شخصي ( فن تشكيلي ) في مركز رعاية الشباب في عجلون. .9
 

 المعارض الفنية المشاركة:
 م بيت نجم الدين.2014انات إربد / فنالجرافيك خمسة  معرض فن .1

 م.2013جرافيك / قاعة األورفلي / عمان / معرض فن ال .2

 م.2002مهرجان السلط ( أصالة وتراث )  .3

 .م2003 جمعية السلط للفن التشكيلي –معرض فن  .4

إقامة معرض األزياء الثابتة باإلشتراك مع إنتاج الطلبة ف�ي قاع�ة المع�ارض مبن�ى  .5

 ./ جامعة اليرموك الفنون

 في مدرج الكندي جامعة اليرموك.إقامة معرض األزياء المتحركة  .6

 إقامة معرض األزياء الشعبية في القاعة الماسية شؤون الطلبة جامعة اليرموك. .7

مش���اركة ف���ي مع���رض الفن���انيين الع���راقيين مع���رض الملص���ق السياس���ي جامع���ة  .8

 اليرموك.

 مشاركة في معرض رابطة الفنانين في مجمع النقابات المهنية في مدينة إربد. .9

 شاركة في معرض رابطة الفنانين في المركز الثقافي اإلسباني.م .10

                                    مش��اركة ف��ي مع��رض الربي��ع الث��اني للفن��ون التش��كيلية ( م��ن وح��ي بيئ��ة العقب��ة ) .11

 م.2004/  5/  15

المشاركة في طلب�ة تخص�ص الجرافي�ك ف�ي قس�م التص�ميم والفن�ون الجميل�ة بمع�دل  .12

 ى عشر معرضاً.أثن

مشاركة في معرض رابطة الفنانين التشكيلين في مجمع بنك اإلسكان بالتع�اون م�ع  .13

 ./ عمان مركز هيا الثقافي

 ين األردني��ين ف��ي المرك��ز الثق��افي مش��اركة ف��ي مع��رض رابط��ة الفن��انين التش��كيل .14

 ./ عمان الملكي

جمعي��ة البلق��اء للف��ن باالش��تراك م��ع  م2010مع��رض ف��ن ف��ي الجامع��ة األردني��ة .   15

 . التشكيلي

 



 4 

 

 اللقاءات المهنية والعلمية:
 .( المؤتمرات، االجتماعات، والندوات )

المؤتمر الثامن للفن العربي المعاصر ( الفن في زمن متغير ) عنوان البحث:  .1

الجم��ال ب��ين الس��كن والس��كينة ف��ي التص��ميم ال��داخلي للبي��ت دراس��ة جم��الي 

 م.2013/  4/  25 -23تجريبية. 

ندوة الشخصية الفنية العربية ف�ي ظ�ل العولم�ة / الجامع�ة اللبناني�ة ط�رابلس /  -

 لبنان.

مؤتمر الدورة السادس�ة عش�رة لمهرج�ان المب�دعات العربي�ات مدين�ة سوس�ة /  .2

تونس، تكنولوجيا اإلعالمية واالتص�ال وأثره�ا ف�ي إب�داع الم�رأة العربي�ة ف�ي 

 م.2011مجال الفنون 

الثال��ث، والراب��ع، الخ��امس، والس��ادس /  لعرب��ي المعاص��ر الث��انيم��ؤتمر الف��ن ا .3

 .جامعة اليرموك

                 م��ؤتمر الف��ن العرب��ي المعاص��ر الس��ابع الس��ابع كلي��ة الفن��ون جامع��ة اليرم��وك . 4

لفن�����ون البص�����رية، الواق�����ع م، موض�����وع البح�����ث ( ا2010آي�����ار  18 – 16

 ).والمستقبل

، برن�امج ش�رفة القم�ر، برن�امج ئية نورمين�اي�وم جدي�د فض�ااستضافة برن�امج  .5

األسرة، برنامج لقاء مع فنان، برنامج دنيا يا دنيا فضائية رؤيا تخلله ع�رض 

ل��بعض أعم��الي وتجربت��ي الفني��ة وع��دد م��ن حلق��ات ومق��ابالت ف��ي اإلذاع��ة 

 األردنية.

 تسجيل حلقتين تلفزيونتين عن المسرح األردني برنامج مساء الخير. .6

ث�ر م�ن عش�رين حلق�ة تلفزي�ون ع�ن الفن�ون والجمالي�ات. التلفزي�ون تس�جيل أك .7

 األردني.

 م.1992حضور مهرجان بغداد الثالث للمسرح العربي، العراق، شباط  .8
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المؤتمر الثاني عشر لمجمع الموسيقا العربية ( منب�ر الموس�يقا العربي�ة األول )  .9

 م، عمان فندق فيالدلفيا.1990/  8 – 2/  2

ليات / أقسام الفنون الجميلة، مص�ر، ق�دمت بحث�اً بعن�وان ( التع�اون ب�ين ندوة ك .10

كلي��ات الفن��ون الجميل��ة والجامع��ات العربي��ة ) عق��دت ف��ي ش��هر ك��انون الث��اني 

 م.1992

 مؤتمر اإلبداع النسوي، وزارة الثقافة / عمان. .11

 مؤتمر الفن العربي المعاصر األول، جامعة اليرموك. .12

ة منبثق�ة ع�ن الم�ؤتمر الترب�وي ال�وطني، خاص�ة برؤس�اء لج�ان ندوة تلفزيوني .13

  المؤتمر.

 ). 2تسجيل حلقة تلفزيونية عن اآلثار في األردن عدد (  .14

 ، عضو مشارك.ردنالمؤتمر التربوي الوطني، األ .15

مؤتمر الف�ن العرب�ي المعاص�ر الس�ابع ( الفن�ون البص�رية: الواق�ع والمس�تقبل.  .  16

 م.2010آيار  18 – 16جامعة اليرموك 

الملتق��ى ال��وطني لتجم��ع لج��ان الم��رأة ال��وطني األردن��ي ح��ول دور األح��زاب  .17

/ أيل�ول /  14األردنية في النه�وض بالمش�اركة السياس�ية للم�رأة / الخم�يس / 

 م / عمان.2006

م بحث بعنوان الفنون البصرية: 2010مؤتمر الفن العربي المعاصر السابع  .18

 م.2010/ أيار  18 – 16" كلية الفنون، جامعة اليرموك الواقع والمستقبل 
 

 التكريمات والجوائز:
 شهادة تقديرية من رابطة الفنانين األردنيين. -

 شهادة تقدير من مؤسسة أعمار مدينة السلط. -

 األردن. –وزارة الثقافة  –شهادة تقدير ودرع  -

 بة.جامعة اليرموك / عمادة شؤون الطل –شهادة تقدير ودرع  -

 عمان. –مهرجان الحصاد / وزارة الثقافة  –شهادة تقدير ودرع  -

 شهادة تقدير من بلدية السلط. -
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 .شهادة تقدير من جمعية البلقاء للفنون التشكيلية. -

ش���هادة تق���دير م���ن وزارة الثقاف���ة األردني���ة كمحكم���ة ف���ي مهرجان���ات اردني���ة  -

 وعربية في مجال المسرح.

ج���ائزة الدول���ة التقديري���ة وج���ائزة الدول���ة ش���هادة تق���دير كعض���و تحك���يم ف���ي  -

 التشجيعية في مجال الفنون.

ش��هادة تق��دير كمحكم��ة ف��ي مس��ابقة بن��ك الق��اهرة عم��ان لرس��وم األطف��ال ف��ي  -

 األردن.

ش��هادة تق��دير كعض��و لجن��ة تحك��يم ف��ي مش��اريع التخ��رج لطلب��ة الفن��ون ف��ي  -

 الجامعات األردنية.

حاض����رة ومدرب����ة ف����ي ش����هادة تق����دير / المعه����د الجمه����وري األمريك����ي. كم -

الديمقراطي��ة، والتخط��يط االس��تراتيجي والحم��الت االنتخابي��ة، وتمك��ين الم��رأة 

 والشباب.
 

 الدروع:
 درع جامعة اليرموك / عمادة شؤون الطلبة. -

 درع بلدية السلط. -

 درع بلدية عجلون. -

 درع وزارة الثقافة / األردن. -

 درع نقابة المهندسين األردنيين. -
 

 الميداليات:
 مركز االنبعاث الحضاري للثقافة ( يوم المرأة العالمي ).ميدالية  -

 م.2002ميدالية مهرجان السلط األول عام  -
 

 ة: تدريس المساقات التالية:يالخبرات التعليم
 علم الجمال. -

 مقدمة في علم الجمال. -
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 ندوة في علم الجمال. -

 علم الجمال والتصميم. -

 الثقافة الجمالية. -

 التربية الفنية والجمالية. -

 ميم ثنائي األبعاد ( مسطح ).تص -

 ) طبيعة صامتة. 1رسم (  -

 ) موديل. 2رسم (  -

 سيكولوجية التصميم. -

 ). 1تاريخ فن عالمي (  -

 ). 2تاريخ فن عالمي (  -

تقنيات الطباعة والحف�ر ( حف�ر عل�ى الزن�ك، حف�ر عل�ى اللينيولي�وم، حف�ر  -

 ، طباعة على الشاشة الحريرية ).حجر ( ليثوغرافي)على ال

 ). 1 جرافيك ( -

 ). 2جرافيك (  -

 ). 3جرافيك (  -

 ). 4جرافيك (   -

 مشروع تخرج ( تصميم جرافيك ). -

 مساق رسوم متحركة. -

 مساق تعليب وتغليف. -

-  Books IIIestrationد 

 نقد فني. -

 نقد مسرحي. -

 النظريات الجمالية في الموسيقا. -

 النظريات الجمالية في المسرح واألدب. -

 نظرية اللون. -
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 اسية.مقدمة في العلوم السي -

 ). 2فكر سياسي (  -

 النظام السياسي في األردن. -
 

 اإلشراف على رسائل الماجستير:
 ). 2009 – 2008الطالبة سوزان السباح، موضوع الرسالة (  .1

المعاص�رة،  األقواس في العمارة التقليدية وتوظيفها ف�ي العم�ارة الداخلي�ة( 
 – 1900ق���رى ل���واء بن���ي كنان���ة (  دراس���ة وص���فية تحليلي���ة مقارن���ة ف���ي

 )م )1980
( من�ابع التعبي�ر الطالبة ميساء عبدهللا أحمد المنس�ي رس�الة ماجس�تير بعن�وان  .2

 ).م2013 – 2012في تجربة الفنانة التشكيلية األردنية األميرة وجدان ( 

بعن��وان ( دور فخ��ر رس��الة ماجس��تير  -الطالب��ة ن��ور محم��د عرس��ان الكيالن��ي .3
 م.2013 – 2012في الحركة التشكيلية األردنية )  النساء زيد

( أثر تعل�م النق�د رسالة ماجستير بعنوان  –الطالبة ندى نمر مبارك سواركي  .4
يه كل من التذوق الجمالي ومهارة اإلب�داع ف�ي مج�ال التص�وير مالفني في تن

 م.2008 – 2009لدى طالبات المرحلة اإللزامية ) 
( دراس���ة توثيقي���ة رس���الة ماجس���تير بعن���وان  –من���ال أحم���د عل���ي الس���عدي  .5

 م.2009 – 2008 لتصاميم األزياء النسائية التقليدية في منطقة الرمثا )

( فلس����فة الش����كل رس����الة ماجس����تير بعن����وان  –منته���ى موس����ى أب����و غزل����ة  .6
ال��درة ) دراس��ة  ىوالمض��مون ف��ي أعم��ال الفن��ان التش��كيلي األردن��ي ( مهن��

 م.2013 – 2012)  تحليلية

( خص��ائص الف��ن التش��كيلي ر ياس��ين الرش��دان، رس��الة ماجس��تير بعن��وان ن��و .7
 م.2009 – 2008 النسوي األردني )

الطال��ب إب��راهيم الخطي��ب رس��الة ماجس��تير بعن��وان ( توظي��ف المك��ان ف��ي الف��ن   .8

 .م2010 – 2009التشكيلي األردني ) 
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االش���راف الطال���ب عاص���ف نص���ري اليعق���وب، رس���الة ماجس���تير بعن���وان "  .9

 "سبة منهاج مقترح للتربي�ة الفني�ة للص�ف الس�ابع األساس�ي ف�ي األردنحو
 م.2011

" فاعلي��ة اإلش��راف الطالب��ة بي��ان م��دحات اليعق��وب رس��الة ماجس��تير بعن��وان  .10
اس��تخدام برن��امج الرس��ام الرقم��ي ف��ي تنمي��ة مه��ارات التواص��ل ل��دى أطف��ال 

 م.2011د" التوح

المك�ان: أح�د لة ماجستير بعنوان "إشراف الطالب إبراهيم أحمد الخطيب رسا .11
 م.2012 – 2011" مصادر التعبير في الفن التشكيلي األردني المعاصر

 

 في مجال التحكيم:
محكمة لعديد من األبحاث العلمي�ة ألغ�راض الترقي�ة ألعض�اء هيئ�ة الت�دريس  -

 في الجامعات األردنية والعربية مثل سوريا، العراق، السعودية، األردن.

ال�دورة  –حك�يم مس�ابقة بن�ك الق�اهرة عم�ان لرس�ومات األطف�ال عضو لجن�ة ت -

 م ).2013 – 2012الثانية، الثالثة، ( الرابعة. 

 م.2011عضو لجنة تحكيم جائزة الدولة التقديرية  -

 عضو لجنة تحكيم جائزة الدولة التشجيعية. -

 عضو لجنة تحكيم مهرجان المسرح العربي / وزارة الثقافة. -

علمي��ة ألغ��راض الترقي��ة ف��ي األردن / الس��عودية / س��وريا / تحك��يم أبح��اث  -

 فلسطين.

 عضو لجنة تحكيم مشاريع تخرج في الجامعات األردنية وجامعة اليرموك. -

 م ).2006 0عضو لجنة تحكيم مسابقات فنية في جامعة فيالدلفيا  -

مس��ابقة بن��ك الق��اهرة عم��ان لرس��ومات األطف��ال ال��دورة الرابع��ة ( محكم��ة )  -

 م بالتعاون مع فبريانو العالمية.2014 – 2012
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 في مجال خدمة المجتمع:
 تصميم أزياء فرقة الرمثا للدبكة الشعبية. -

 تصميم أزياء فرقة اليرموك للموسيقا العربية. -

 تصميم أزياء فرقة إربد للدبكة الشعبية. -

ى تصميم الكرسي األزرق المتح�رك لقاع�ات الن�دوات والمحاض�رات ف�ي مبن� -

رئاسة الجامعة، ومسرح الموسيقا، ومس�رح ال�دراما ف�ي كلي�ة الفن�ون الجميل�ة 

 جامعة اليرموك.

 ملصقات ومطويات للعالقات العامة في جامعة اليرموك. -

 تصاميم تأثيث موافق مبنى الفنون، والعديد من الملصقات الخاصة بأنشطة الكلية. -

 تصميم أغلفة كتب أدبية وعلمية عديدة. -

 م أغلفة كتب أدبية وعلمية عديدة.تصمي -

 رسوم توضيحية مرافقة لدواوين شعر عديدة. -

 تصميم أزياء للعديد من المسرحيات والفرق الفنية. -
 

 المؤلفات العلمية:
 م.1995كتاب علم الجمال بين الفلسفة واإلبداع ( دار الفكر )  .1

ش�رقية بع�د الح�رب كتاب التحوالت السياسية واإلقتص�ادية ف�ي دول أوروب�ا ال .2

 م.1995الباردة ( دار الفكر ) 

) سة العربية المعاصرة ( دار الفك�ركتاب دراسات وتحليالت في الفكر والسيا .3

 م..1999

كتاب جدل فلسفي بين ال�ذات والموض�وع ف�ي الحك�م الجم�الي ( جم�ال الج�دل  .4

 ./ عمان / األردن دار وائل للنشر م2014في حرب الفالسفة ) 
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 الجامعة: لجان
 رئيسة لجنة تجميل وصيانة الحرم الجامعي. .1

 عضو لجنة اإلشراف على تنفيذ مشروع القاعة الهاشمية في الجامعة. .2

 عضو مجلس الجامعة عن كلية الفنون. .3

 عضو لجنة التصميم لمباني الندوات والمحاضرات / وكلية التربية. .4

الن����دوات والمحاض����رات  تص����ميم ( الكرس����ي المتح����رك األزرق ) لمب����اني .5

 ومسارح الموسيقا وقسم الدراما في الكلية.
 

 لجان الكلية:
 عضو لجنة الخطة الدراسية في كلية الفنون الجميلة. .1

 عضو لجنة الدراسات العليا، كلية الفنون الجميلة. .2

 عضو لجنة الميزانية في الكلية. .3

 عضو لجان قبول طلبة الفنون الجدد. .4

 التحقيق لطلبة كلية الفنون.عضو لجنة  .5

 .ومؤتمراتها تنظيم مهرجانات الكلية الثقافية والفنية ترأس لجان .6

المش����اركين ف����ي  أبح����اثت����رأس جلس����ات م����ؤتمرات عدي����دة أثن����اء مناقش����ة  .7

 المؤتمرات التي تقيمها الكلية في قسم الموس�يقا، والمس�رح والفن�ون التش�كيلية

 .والتصميم

 عضو لجنة المكتبة. .8

 ترأس لجنة تقييم أبحاث المشاركين في المؤتمرات التي تقيمها الكلية. .9
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 عضو لجنة مناقشة رسائل الماجستير
" التص��وير األردن��ي المعاص��ر بعن��وان عض��و لجن��ة مناقش��ة رس��الة ماجس��تير  .1

 " للطالبة منال حسن جميل برقاوي. والعوامل المؤثرة فيه

توجهات جديدة لتغيير المفهوم بعنوان " عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير  .2
المملك���ة العربي���ة  الخ���اطئ ح���ول مكان���ة م���ادة التربي���ة الفني���ة ف���ي من���اهج

 م.2011" للطالب نايف بن شليويخ مطر العنزي السعودية

المنحوت�ات الحجري�ة الكالس�يكية ف�ي أم ق�يس "جميل إبراهيم بيض�ون، غادة  .3
 م.1997 "رمقارنة / قسم اآلثا –فنية  –دراسة أثرية 

عض��و لجن��ة مناقش��ة رس��الة دكت��وراة ف��ي الموس��يقا األردني��ة للطال��ب محم��د   .4

 الغوانمة القاهرة / مصر.

رس��الة ماجس��تير ف��ي المس��رح األردن��ي / جامع��ة بغ��داد عض��و لجن��ة مناقش��ة  .5

 العراق للطالب مخلد الزيودي.

لي توظي�ف الم�رق العرب�ي ف�ي الف�ن التش�كي"عضو مناقش رسالة ماجستير،  .6
 م.2014، إعداد الطالب خليل محمد الكوفحي "األردني المعاصر

عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في المسرح / جامعة بغ�داد للطال�ب باس�م  .7

 الدلقموني.

عضو مناقشة ماجس�تير الطال�ب أحم�د الش�رمان بعن�وان ( اتجاه�ات المعلم�ين  .8

 م.2011بصرية ) نحو توظيف التكنولوجيا المعاصرة في تدريس الفنون ال

عض����و لجن����ة مناقش����ة رس����الة ماجس����تير الطال����ب خلي����ل الك����وفحي بعن����وان                     .9

 م.2014( الحروفية العربية وتوظيفها في الفن التشكيلي المعاصر ) 

عض���و من���اقش رس���الة ماجس���تير " األص���ول الفني���ة للتش���كيالت الزخرفي���ة  .10

األموية للطالبة عطاف إبراهيم عبدهللا  اإلسالمية في منطقة بالد الشام، الفترة

 المومني.
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 :ومجالت عالمية ي دورياتفأبحاث منشورة 
1- Change: The philosophical and the aesthetical Concept 

Inspired by the Arab Spring Movements. 

 Art and Desgn Studies, ISSN 2224 – 6061 (Print ) VOL 17, 

2014. 

 International In Stitute for Science Technology & Education 

Accelerating Global Knoledge Creation and sharing. 

2- Hermna, We Grow old: An Aesthetic perception of the Years 

of waing for the Historic Moment. 

Research on Humanities and Social Sciences ISSN 2224 – 

5766 (Print) ISSN 2225 – 0484 (on Line) VOL. 4 No.6 2014. 

3- Arab Awakening: A Feminist Aestthetic Prospective. 

Public Policy and Administration Reseach ISSN 2224 – 5731 

( Print ). 

ISSN 2225 – 0972 ( On live) 

VOL. 4 No. 3 2014. 

4- Culture Dialogue: The Coexistence Aesthetic philosophy. 

 Research on Humanities and Social Sciences ISSN ( Paper) 

2224. 5766 ISSN (on line) 2225 – 2005 

 0484 ( on live) VOL. 4. No.7, 2014. 

5- Mirrors and Self Image: From the 2013 – Perspective of the 

Art Students (An Applied Aesthetic Study of AL – Yarmouk 

University, Irbid Jordan. 

 Journal of Education and Practice ISSN 2222 – 1735, ( 

paper ) ISSN2222 – 288x ( on live ) VOL. 5. No. 10 . 2014. 

6- Philosophy of Aesthetics: Dutton's Naturalist Definitions of 

Art 

 The International Institute for Science, Technology and 

Education ( HSTE ) All rights reserved. 
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بحث المؤتمر الدولي الثامن للفن العربي المعاصر ( الفن في زمن متغير )  -7

 .ميم الداخلي للبيت، دراسة جماليةالجمال بين السكن والسكنية في التص

األبحاث، جامعة ) ملخصات   Contempraty Arab Artالفن العربي (  

م رقم اإليداع لدى دائرة المكتبة الوطنية ( 2013األردن،  –اليرموك، إربد 

 م).2013/  4/  1345
 

 خدمة المجتمع:
م 2000 – 1998رئيس اللجنة السياسية والشؤون العربية والدولية منذ  .1

 الحزب الوطني الدستوري.

جي، والمجالت محاضرة في مجال الديمقراطية والتخطيط االستراتي .2

 N.D.I)المعهد الديمقراطي الدول (  –االنتخابية 

 2001أمين عام مساعد للشؤون السياسية / الحزب الوطني الدستوري عام  .3

 م.2014 –

 عضو مجلس مركزي / الحزب الوطني الدستوري. .4

محاضرة ومدربة في مجال تمكين المرأة والشباب في المعهد األمريكي  .5

 الجمهوري.

 


