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  :المعلومات الشخصية
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 .2/9/1954كفر الماء ، : االردنمكان وتاريخ الوالدة

  .: متزوجالحالة االجتماعية

 .القسم:  الجغرافيا

  .الرتبة الحالية:  أستاذ

  .: جغرافيا طبيعيةصص العامالتخ

  .ناخ: علم الم  يقالتخصص الدق

 .17/9/2001تاريخ التعيين:  

 .18/5/2015  :تاريخ  الترقية إلى أستاذ
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            :المؤهالت العلمية
 

 التقدير تاريخ التخرج التخصص الجامعة الدرجة

 امتياز 1997 ناخالم   علم / الجغرافيا جامعة بغداد الدكتوراه  .1

 امتياز 1987 الجغرافيا الجامعة األردنية الماجستير   .2

 جيد 1977 الجغرافيا ألردنيةالجامعة ا البكالوريوس .3

 ساعة تدريبية. 40،  30/5/2002 _2002 /5/5 ،شهادة استخدام وتشغيل الحاسوب والبرمجيات .4

 .ICDL ،30/11/2004 _ 14/2/2005شهادة في الرخصة الدولية للحاسوب  .5

 .Arc Gis I Introduction to  جغرافيةشهادة في نظم المعلومات ال .6

 

 

  راه:طروحة الدكتوأعنوان 

 .لسنوات الجفاف في األردن )دراسة تحليلية مناخية( نيةاكالخصائص الشمولية والم

 

  عنوان أطروحة الماجستير:

 .التصحر في محافظة المفرق )دراسة االختالل في التوازن البيئي(
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 الخبرات التعليمية:

 .1979 _ 1977نين بلمدرسة األشرفية الثانوية ل ،مدرس في وزارة التربية والتعليم .1

 .1994_  1987كلية مجتمع حوارة  ،مدرس في وزارة التعليم العالي األردنية .2

 .1990دائرة علوم األرض والبيئة  ،كلية العلوم، محاضر غير متفرغ لدى جامعة اليرموك .3

 .1991 _ 1989األردن  ،محاضر غير متفرغ كلية تأهيل المعلمين العالية .4

دكتوراه فلسفة آداب في للحصول على درجة ال مبعوث من قبل وزارة التعليم العالي .5

 .1997 _ 1994جامعة بغداد ، الجغرافيا

)معار من  2001 _ 1997كلية اربد للبنات  / عضو هيئة تدريس في جامعة البلقاء التطبيقية .6

 وزارة التعليم العالي(.

 ،1997لتدريس مساقات الجغرافيا  ،قسم التاريخ، جامعة اليرموك ،محاضر غير متفرغ .7

1998 ،1999 ،2000. 

 .2001_2000قسم الجغرافيا  ،جامعة اليرموك ،ير متفرغمحاضر غ .8

 .17/9/2001قسم الجغرافيا  ،جامعة اليرموك ،محاضر متفرغ .9

  .11/8/2003قسم الجغرافيا  ،جامعة اليرموك ،مساعد أستاذ .10

 .2/6/2008قسم الجغرافيا  ،جامعة اليرموك ،أستاذ مشارك .11

 .2015/5/18قسم الجغرافيا  ،جامعة اليرموك ،أستاذ .12

 

 المساقات التي درستها:

 :ناتبمرحلة الدبلوم في كلية مجتمع حواره وكلية اربد لل .1

  .جغرافية األردن 

   الجغرافيا الطبيعية. إلىالمدخل 

  تنمية في البالد العربية.ال 

  البشرية.الجغرافيا  المدخل الى 

  .مبادئ الخرائط 

  .علم السكان 

  عربي.جغرافية الوطن ال 

 

محاضةةر غيةةر ) المعلمةةين العاليةةة وجامعةةة اليرمةةوك تأهيةةلكليةةة  س،لةةة البكةةالوريوحمر .2

 (:متفرغ

  لمناخ واألرصاد الجوية.ا 

  .جغرافية األردن 

  .مبادئ الجيوموروفولوجيا 

  .مبادئ الجغرافيا الطبيعية 

  ن العربي.طجغرافية الو 
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 :17/9/2001وك بعد مجامعة الير، والماجستير مرحلة البكالوريوس .3

  .المدخل الى الجغرافيا 

  .المدخل إلى الجغرافيا الطبيعية 

  .جغرافية األردن 

  .الموارد المائية 

  .الجغرافيا المناخية 

  سطح األرض. أشكال 

  .استخدام الحاسوب في الجغرافيا والخرائط 

  .جيومورفولوجيا السواحل 

  .جغرافية الوطن العربي 

  المناطق الجافة. ةجغرافي 

  ئ الخرائط.مباد 

  .التربية الوطنية 

  مرحلة الماجستير( موضوعات خاصة(. 

  .)تغيرات مناخية )مرحلة الماجستير 

 

 :األعمال اإلدارية في جامعة اليرموك وخارجها

                                  ، ولى للمقاوالت السعودية الرياضمسؤول في العالقات العامة واإلدارة لدى الشركة األ. 1

 . 1983 _ 1980 ،المملكة العربية السعودية

 . 26/2/2002_  10/2/2002 جامعة اليرموك،،بأعمال رئيس قسم الجغرافيا قائما   .2

 . 10/4/2002 _ 7/4/2002 جامعة اليرموك، ،بأعمال رئيس قسم الجغرافيا ما  قائ .3

 . 3/9/2006 _ 24/8/2003 ،جامعة اليرموك ،رئيس قسم الجغرافيا .4

 .3/9/2008 _ 3/9/2006 ، جامعة اليرموك،ئب عميد شؤون الطلبةنا .5

           ، جامعة اليرموك، افي والفني في عمادة شؤون الطلبةقائم بأعمال مدير دائرة النشاط الثق .6

3/9/2006 _15/4/2007  . 

 . 22/10/2007 _ 17/10/2007، جامعة اليرموك، قائم باعمال عميد شؤون الطلبة .7

 . 8/9/2012_19/9/2010 ، جامعة اليرموك،ب عميد كلية اآلداب للشؤون األكاديميةنائ .8

 . 15/9/2013 _ 9/9/2012 ، جامعة اليرموك،رئيس قسم الجغرافيا .9

  .18/9/2016_  15/9/2013، جامعة البلقاء التطبيقية، عميد كلية اربد الجامعية .10

 _ حتى اآلن. 18/9/2016يرموك، عضو هيئة تدريس، قسم الجغرافيا، جامعة ال. 11
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 :التعيين والترقيات

  17/9/2001محاضر متفرغ بعقد. 

 11/8/2003مساعد بعقد  أستاذ. 

 15/9/2004مساعد بدون عقد  أستاذ. 

 31/10/2006مساعد )أ(  أستاذ. 

 2/6/2008 أستاذ مشارك. 

  18/5/2015أستاذ. 

 

 الدورات:

وزارة التعليم  ،ساعة 15بواقع  6/5/1993_22/4/1993دورة في القياس والتقويم من  .1

 العالي.

 

 Windows, MS Word, MS Excel, MSدورة شاملة في الحاسوب ) .2

PowerPoint) ،للفترة  ساعة تدريبية، 40، بواقع جامعة اليرموك

5/5/2002_30/5/2002. 

 

 وك منممركز تطوير أداء الهيئة التدريسية جامعة الير، Spssدورة في التحليل اإلحصائي  .3

30/11/2004_14/2/2005. 

 

 .ICDL ،30/11/2004 _ 14/2/2005في الرخصة الدولية للحاسوب  دورة .4

 

تدريبية في إعداد نماذج متعددة من امتحان تحصيلي في المساقات الجامعية ونماذج  دورة .5

من  Expro Examاستخدام ومفاتيح التصحيح  اإلجابةمرافقة من أوراق 

 جامعة اليرموك. ،طوير أداء الهيئة التدريسيةمركز ت، 4/11/2004_25/10/2004

 

مركز ،  Power Pointباستخدام برنامج  يإلعداد مادة محاضرة في مساق جامع دورة .6

 .2005 جامعة اليرموك ،تطوير أداء الهيئة التدريسية

 

التدريسية ـ جامعة اليرموك  مركز تطوير أداء الهيئة شة بعنوان أدارة الصف الجامعي،ور .7

14_18/9/2003. 

 

، لهيئة التدريسيةالتدريس،  مركز تطوير أداء اوطرائق  اإليضاحبعنوان وسائل دورة  .8

 .18/9/2003_14جامعة اليرموك 

 

ز تطةوير أداء مركة ،3/5/2004هيئة التدريس نمةوذج )أ( دورة إعداد استبانة تقييم أعضاء  .9

 جامعة اليرموك.، الهيئة التدريسية



 5 

 

ز تطةةوير أداء مركةة، Tempus Project 7/11/2006دورة فةةي إعةةداد مشةةاريع األبحةةاث  .10

 جامعة اليرموك.، الهيئة التدريسية

 

 .2008جامعة اليرموك ، النظمة المتعلقة بقضايا الطلبةورشة متخصصة بالقوانين وا .11

 

 :المؤتمرات والندوات

وتقةديم  28/10/1999_25 ن العربي، جامعة مؤته،المشاركة في مؤتمر التصحر في الوط .1

 لتصحر في األردن.بحث حول ا

مةةع وزارة البيئةةة األردنيةةة  8/11/2005المشةةاركة فةةي ورشةةة التغيةةر المنةةاخي المنعقةةدة فةةي  .2

 بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

 جامعةة اليرمةوك فةيالمعلومةات الجغرافيةة فةي األردن، المشاركة في نةدوة مسةتخدمي نظةم  .3

 .17/11/2005 ،علوم األرض والبيئة قسم

تقةديم بحةث عةن رة،  جمعيةة أصةدقاء آرةار الكةورة، البيئة في لةواء الكةواركة في مؤتمرالمش .4

 .19/5/2005_18رة، الواقع الجغرافي للواء الكو

 فةةةي محافظةةةة اربةةةد الواقةةةع والتطلعةةةات،نائةةةب رئةةةيس اللجنةةةة التحضةةةيرية لنةةةدوة التنميةةةة  .5

 مشتركة بين قسم الجغرافيا ومحافظة اربد. 20/5/2006

مةع وزارة البيئةة األردنيةة بالتعةاون مةع  1/11/2006 التغير المنةاخي، رشةالمشاركة في و .6

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

جامعةة اليرمةوك،  لحديثةة فةي الجغرافيةا التطبيقيةة، عضو اللجنة التحضيرية لندوة التقنيةات ا .8

 .10/5/2007 قسم الجغرافيا،

لومات الجغرافية واالستشةعار عةن المشاركة في مؤتمر جيو تونس "حول استخدام نظم المع .9

وتقديم بحث  3/12/2010_29/11/2010تونس" للفترة  –بعد في تحقيق التنمية المستدامة 

بعنةةوان "السةةياحة الصةةيفية فةةي األردن" باسةةتخدام نظةةم المعلومةةات الجغرافيةةة، دراسةةة فةةي 

 المناخ التطبيقي.

صةرة، السةعوديه، المدينةة المنةورة، االمع تمر الجغرافيا والتغيرات العالميةفي مؤ المشاركة  .10

ث بعنةوان االزاحةه الموسةميه لبدايةة وتقديم بح 4/4/2013_1/4/2013للفترة  جامعة طيبة

 الموسم المطري فوق االردن . ونهاية

 

 عضوية اللجان والمجالس:

التربيةة الوطنيةة المبنةى علةى والمشاركة في إعداد اإلطار العام لمناهج الجغرافيةا،  التةاريخ،  .1

 للمرحلتين األساسية والثانوية. 2005قتصاد المعرفة ا
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عضةةو مشةةارك فةةي لجنةةة اإلشةةراف والتوجيةةه لمنةةاهج الجغرافيةةا،  التةةاريخ، التربيةةة الوطنيةةة  .2

 .2006عام  وحتى نهاية 2005لجميع المراحل األساسية والثانوية بدءا  من عام 

 

والثةةاني عشةةر العاشةةر، ة الكتةةب المدرسةةية للصةةفوف الثةةامن، عضةةو لجنةةة فحةةص علمةةي ألدلةة .3

 وزارة التربية والتعليم.ب الجغرافيا، لكت

 

التاسةةع، العاشةةر، عضةةو مشةةارك فةةي لجنةةة اإلشةةراف والتوجيةةه لمبحةةث الجغرافيةةا للصةةفوف  .4

 .2014والتعليم  ، وزارة التربيةواالول رانوي

 

 .2003، كلية اآلداب يرموك،جامعة الرئيس لجنة الخطة الدراسية،  .5

 

 .2003يات الثقافية، جامعة اليرموك، كلية اآلداب، عضو لجنة االتفاق .6

 

 .2003كلية اآلداب  ،عضو لجنة التحقيق والتأديب ـ جامعة اليرموك .7

 

 .2003 ،كلية اآلداب ،جامعة اليرموك، عضو لجنة الموازنة .8

 

 .2003 ،كلية اآلداب ،جامعة اليرموكوالتوجيه،  عضو لجنة اإلرشاد .9

 

 .2003 ،جامعة اليرموكية، و اللجنة الثقافية واالجتماععض .10

 

 .2004، كلية اآلداب ،جامعة اليرموك، عضو لجنة قضايا الطلبة .11

 

 .2006 ،كلية اآلداب ،جامعة اليرموكجنة تدقيق طلبات التفرغ العلمي، عضو ل .12

 

 ،كليةةةة اآلداب ،جامعةةةة اليرمةةةوكوإداريةةةا ، كليةةةة اآلداب أكاديميةةةا   عضةةةو لجنةةةة تطةةةوير .13

2005_2006. 

 

 .2007_2006 ،كلية اآلدابجامعة اليرموك، الدراسية،  الخطة عضو لجنة .14

 

 .3/9/2008_  3/9/2006 ،عضو لجنة قضايا الطلبة في عمادة شؤون الطلبة .15

 

 .2007 ،رئيس لجنة لإلشراف على االحتفاالت الوطنية في عمادة شؤون الطلبة .16

 

 .2007_2006 ،رئيس لجنة المتابعة الخاصة بإعداد الكتاب السنوي الثامن والعشرون .17

 

والمراجةع التةي سةتعتمد  تةبعضو اللجنة الخاصةة بمسةاق التربيةة الوطنيةة للنظةر فةي الك .18

 .2006 ،للتدريس في الفصل الثاني

 .2007 ،رئيس لجنة العمل الوطني )نعم للبتراء( .19

 

 .2007_2006 ،عضو لجنة الكتاب السنوي الثامن والعشرون .20
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 .2007_2006 ،عضو لجنة قضايا الطلبة في كلية اآلداب .21

 

 .2007_2006 ،عضو اللجنة العليا النتخابات اتحاد مجلس الطلبة .22

 

 حتى اآلن. 2006 ،عضو اللجنة الفنية لالتحاد الثقافي والفني للجامعات األردنية .23

 

 .2006 ،عضو منتخب لتمثيل قسم الجغرافيا في مجلس كلية اآلداب .24

 

 .2006، 2005، 2004، 2003عضو عدة لجان في قسم الجغرافيا لألعوام الدراسية  .25

 

 .2006 ،عمادة شؤون الطلبةيدة طلبة اليرموك، نائب رئيس تحرير جر .26

 

 .2007 ،جامعة اليرموكعضو في مجلس شؤون الطلبة،  .27

 

 جامعة اليرموك.، 2008_2007 ،رئيس لجنة البرنامج االرشادي للطلبة المستجدين .28

 

 .25/8/2007 الى 15/8/2007 منرئيس بعثة العمرة  .29

 

 _، سوسةةةالمهرجةةان الةةدولي السةةابع للموسةةيقىداري والفنةةي المشةةارك برئةةيس الوفةةد اال .30

 .20/7/2008الى  16/7/2008ية من الجمهورية التونس

 

 .2009_2008 ،جامعة اليرموكالبرنامج الدراسي في كلية االداب، عضو لجنة  .31

 

 .2008، جامعة اليرموك عليمات واالنظمة في كلية االداب،عضو لجنة مراجعة الت .32

 

 .2008، جامعة اليرموكجنة قضايا الطلبة، عضو ل .33

 

 .2008للجنة االستشارية في كلية االداب، جامعة اليرموك، عضة ا .34

 

 .2008، جامعة اليرموكعضو لجنة التقنيات والتطوير في كلية االداب،  .35

 

 رئيس لجنة تقييم االعمال الفنيةة المشةاركة بمسةابقة االردن تةاريخ وحضةارة الةمي اقامتةه  .36

 .2006،  الهيئة االدارية لالتحاد الثقافي والفني للجامعات االردنية

 

 .، جامعة اليرموكعضو لجنة الخطة الدراسية في مجلس كلية اآلداب .37

 

 .، جامعة اليرموكعضو لجنة خطة الجغرافيا لمرحلة البكالوريوس .38

 

 .يرموك، جامعة العضو لجنة إعداد خطة مقترحة لبرنامج الماجستير في قسم الجغرافيا .39

 

عضو مشارك في لجنة اإلشراف والتوجيه لمبحث الجغرافيا للصةفوف السةادس، السةابع،  .40

 . 2016الثامن، و الثاني رانوي، وزارة التربية والتعليم االردنية، 

 



 8 

 :ةلجان مناقشة رسائل الماجستير والدكتورا

 قةة الصةفاوينظةام الرعةى فةي منط ،علي الخوالده كاملأحمد  لطالبماجستير لرسالة مناقشة  .1

 .2002 ،قسم الجغرافيا، الجامعة األردنية ،في البادية األردنية الشمالية

 

المراعي الطبيعية فةي منطقةة ،  عطاء بن عبد المحسن الشايع لطالبماجستير لرسالة مناقشة  .2

 .2003 ،قسم الجغرافيا، الجامعة األردنية، المملكة العربية السعودية، جوفال

 

علةةي فةةؤاد سةةالم  مقبةةل،  التبةةاين المكةةاني للموازنةةه المائيةةة  لطالةةبل ماجسةةتيررسةةالة  مناقشةةة .3

 .2003 ،اقسم الجغرافي، الجامعة األردنية، الغطاء النباتي في محافظة اربدوأررها على 

 

فةي مواقةع  انجةراف التربةة ، عمةر إبةراهيم محمةود بنةي طةه لطالةبماجسةتير لرسالة  مناقشة .4

 .2004قسم الجغرافيا، ، دنيةالجامعة األر، مختارة من منطقة جرش

 

   ، ريما إبراهيم ملحم ةلطالبماجستير لرسالة  مناقشة .5

Geology of Bargash Cave System, Yarmouk University, Department of 

Earth and Environmental Science, 2004. 

 

لوجيةةة عةةالء الةةدين عبةةد القةةادر سةةرور الزريقةةات،  مورفو لطالةةبماجسةةتير لرسةةالة  مناقشةةة .6

 .2004 الجامعة األردنية،  قسم الجغرافيا،، جبراض وادي حو

 

اآلرةةةار الجيومورفولوجيةةةة لعةةةدم  ،محسةةةن محمةةةد عةةةواوده لطالةةةبل ةدكتةةةورارسةةةالة  مناقشةةةة .7
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 .2007إربد على النشاط العمراني في مدينة اربد،  

 

فاعليةةة ادارة شةةؤون الطةةالب فةةي ، فيصةةل ماجةةد الةةدوي  لطالةةبل ةدكتةةورارسةةالة  مناقشةةة .13
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 Rainfall Trends in Jordanلطالبةة آالء الهزايمةة بعنةوان ماجسةتير ل رسةالة مناقشةة  .15

using Daily  Data Distribution Seasonal Variabilities and Climate 
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 يم أعمال علمية:يتق

  :تحكيم العديد من األبحاث والدراسات للمجالت العلمية المحكمة

  الجامعة األردنية._  ةللعلوم االجتماعية واالنسانيمجلة دراسات 

  جامعة اليرموك._ مجلة أبحاث اليرموك 

 جامعة مؤته. _ة للبحوث والدراسات مجلة مؤت 

 ترقيات علمية لرتبة استاذ مشارك. 

 ترقيات علمية لرتبة استاذ. 
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