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 الخدرات العلمية:

 العمل في سلك التدريس بالجامعة األردنية. -1

 .66/1967، والعام الدراسي 65/1966محاضر متفرغ في العام الدراسي  .أ

 .69/1970عضو هيئة تدريس منذ العام الدراسي  .ب

امعللللللة احمللللللام محمللللللد بللللللن سللللللعود احسلللللل مية بالريللللللاض، العمللللللل فللللللي سلللللللك التللللللدريس بج -2

 .76/1977أستاذ مشارك في العام 

محاضللللر ميلللللر متفلللللرغ فلللللي كليلللللة اللللللدفاا اللللللواني الملكيلللللة األردنيلللللة منلللللذ العلللللام الدراسلللللي  -3

 حتى الوقت الحاضر، وكذلك في كلية القيادة واألركان األردنية. 87/1988

 ني.محاضر مير متفرغ في المعهد الدبلوماسي األرد -4

العمللللللل بفللللللورة تفللللللرغ جزئللللللي محللللللررام متعففللللللام لبللللللاب األرض فللللللي هيئللللللة الموسللللللوعة  -5

 .1981حتى شهر آذار  1977الفلساينية في دمشق: من شهر تشرين األول 

العملللللللل بفلللللللورة تفلللللللرغ جزئلللللللي محلللللللررام متعففلللللللام لموضلللللللوا الجغرافيلللللللا والعلللللللرائا فلللللللي  -6

ة مشلللللللللللروا موسلللللللللللوعة الحضلللللللللللارة احسلللللللللللل مية بلللللللللللالمجم  الملكلللللللللللي لبحلللللللللللو  الحضللللللللللللار 

حتلللللللى  1987احسللللللل مية/ م سسلللللللة آل البيلللللللت فلللللللي عملللللللان: ملللللللن شلللللللهر تشلللللللرين األول 

 .1990شهر تشرين األول 
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 الشهذكات التاكيرية:

 .1998شهادة المركز البيومرافي األمريكي بمنحي لقب رجل عام  -1

 1998شللللللهادة المركللللللز البيللللللومرافي الللللللدولي التللللللاب  لجامعللللللة كللللللامبردج البرياانيللللللة عللللللام  -2

ذاتيلللللة فلللللي المجللللللد البالللللل  عشلللللر ملللللن كتلللللاب: ملللللن هلللللو المبلللللدا لعلللللام بللللل دراج سللللليرتي ال

1998. 

شلللللهادة المركلللللز البيلللللومرافي الللللللدولي التلللللاب  لجامعلللللة كللللللامبردج البرياانيلللللة بمنحلللللي لقللللللب  -3

 أستاذ له إسهام بارز في ميدان التربية والتعليم ع ل القرن العشرين.

ة مللللللللن قبللللللللل وزارة م الممنوحلللللللل2004جللللللللائزة الدولللللللللة التقديريللللللللة للباحلللللللل  المتميللللللللز لعللللللللام  -4

 التعليم العالي والبح  العلمي األردنية.

 

 الرتب األتذكيمية راإلكارية في الجذمعة األركنية: 

 .66/1967و 65/1966محاضر متفرغ: في العامين الدراسيين  -1

 .72/1973حتى  العام الدراسي  69/1970مدرس: من العام الدراسي  -2

 .77/1978العام الدراسي  حتى 73/1974أستاذ مساعد: من العام الدراسي  -3

كليلللللة العللللللوم االجتماعيلللللة/ جامعلللللة احملللللام محملللللد  -أسلللللتاذ مشلللللارك فلللللي قسلللللم الجغرافيلللللا -4

 .76/1977بن  سعود احس مية: العام الدراسي 

 .1979أستاذ: منذ العاشر من شهر شباا  -5

 رئيس قسم الجغرافيا/ كلية اآلداب/ الجامعة األردنية. -6

 .75/1976نهاية العام الدراسي ، حتى 73/1974من العام الدراسي  .أ
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 .81/1982، حتى نهاية العام الدراسي 77/1978من العام الدراسي  .ب

 .87/1988حتى نهاية العام الدراسي  1985منذ األول من تموز     ج.

رئللللللليس قسلللللللم الدراسلللللللات العليلللللللا للعللللللللوم الحياتيلللللللة والزراعيلللللللة والملللللللوارد الابيعيلللللللة/ كليلللللللة  -7

 .89/1990ية، العام الدراسي الدراسات العليا/ الجامعة األردن

الشلللللريعة والحقلللللوق و السياسلللللة/ كليلللللة الدراسلللللات  لعللللللوم رئللللليس قسلللللم الدراسلللللات  العليلللللا  -8

 .90/1991العليا/ الجامعة األردنية، العام الدراسي 

، 90/1991العلللللللام الدراسلللللللي نائلللللللب عميلللللللد كليلللللللة الدراسلللللللات العليلللللللا/ الجامعلللللللة األردنيلللللللة  -9

 .91/1992والعام الدراسي 

 .93/1994كلية اآلداب/ الجامعة األردنية، العام الدراسي  -لجغرافيارئيس قسم ا -10

والعللللللام  1995/1996الجامعللللللة األردنيللللللة: العللللللام الدراسللللللي  -نائللللللب عميللللللد كليللللللة اآلداب -11

 .96/1997الدراسي 

عميلللللللللد كليلللللللللة العللللللللللوم االجتماعيلللللللللة واحنسلللللللللانية/ الجامعلللللللللة األردنيلللللللللة: العلللللللللام الدراسلللللللللي  -12

 .1998/1999، والعام الدراسي 1997/1998

 بضرية الجمعيذت العلمية: في المذضي رالسذضر

عضللللللو فللللللي الجمعيللللللة الجغرافيللللللة المفللللللرية، عضللللللو فللللللي جمعيللللللة علمللللللا  االجتماعيللللللات 

المسلللللللمين بالواليللللللات المتحللللللدة األمريكيللللللة، عضللللللو فللللللي الجمعيللللللة الجغرافيللللللة احسلللللل مية الدوليللللللة، 

معلللللللللة درم فلللللللللي مركلللللللللز الدراسلللللللللات احسللللللللل مية والشلللللللللرق األوسلللللللللا التلللللللللاب  لجا عضلللللللللو مشلللللللللارك

البرياانيلللللة، عضلللللو فلللللي جمعيلللللة الدراسلللللات والبحلللللو  احسللللل مية بلللللاألردن، عضلللللو مجللللللس إدارة 

م سسللللللللة أالللللللللس الللللللللوان العربللللللللي، عضللللللللو هيئللللللللة تحريللللللللر كللللللللل مللللللللن الموسللللللللوعة الفلسللللللللاينية 
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وموسللللوعة الحضللللارة احسللللل مية، عضللللو اللجنللللة الوانيلللللة للبحلللل  العلمللللي فلللللي المجلللللس األعللللللى 

ة مشلللللروا أاللللللس فلسلللللاين، عضلللللو هيئلللللة استشلللللارية لسلسلللللة للعللللللوم  والتكنولوجيلللللا، رئللللليس لجنللللل

البحللللللو  الجغرافيللللللة التللللللي تفللللللدر عللللللن الجمعيللللللة الجغرافيللللللة السللللللعودية/ جامعللللللة الملللللللك سللللللعود، 

عضللللللو هيئللللللة استشللللللارية لمجلللللللة الجغرافللللللي العربللللللي الفللللللادرة عللللللن جامعللللللة تورنتللللللو فللللللي كنللللللدا، 

دمللللللللة لجامعللللللللة مشللللللللرخ مشللللللللارك عللللللللارجي لرسللللللللائل الماجسللللللللتير والللللللللدكتوراه فللللللللي الجغرافيللللللللا المق

كولومبيللللللا باسللللللفيك بواليللللللة كاليفورنيللللللا، عضللللللو هيئللللللة تحريللللللر مجلللللللة دراسللللللات/ العلللللللوم احنسللللللانية 

الفلللللادرة علللللن الجامعلللللة األردنيلللللة، عضلللللو مجللللللس أمنلللللا  كليلللللة العللللللوم التربويلللللة/ وكاللللللة الغلللللو  

الدوليلللللللة )األنلللللللروا(، عضلللللللو مجللللللللس المدرسلللللللة النموذجيلللللللة التابعلللللللة للجامعلللللللة األردنيلللللللة، عضلللللللو 

تشلللللللارية لمركلللللللز المسلللللللتقبل للدراسلللللللات االسلللللللتراتيجية، عضلللللللو هيئلللللللة تحريلللللللر كتلللللللاب الهيئلللللللة االس

مسللللللللتقبل ال جئللللللللين الفلسللللللللاينيين وفلسللللللللايني الشللللللللتات، عضللللللللو الهيئللللللللة االستشللللللللارية للمجلللللللللة 

 الجغرافية العليجية.

 المشذرتة في المؤتمرات رالنكرات العلمية:

 .1976م الم تمر الجغرافي العربي الباني الذي عقد في مدينة بغداد عا -1

 .1978ندوة مشكلة الغذا  في الوان العربي التي عقدت في مدينة الكويت عام  -2

المللللللل تمر الجغرافلللللللي احسللللللل مي اللللللللدولي األول اللللللللذي عقلللللللد فلللللللي مدينلللللللة الريلللللللاض علللللللام  -3

1979. 

المللللللل تمر اللللللللدولي البالللللللل  لتلللللللاريخ بللللللل د الشلللللللام )فلسلللللللاين( اللللللللذي عقلللللللد فلللللللي الجامعلللللللة  -4

 .1980األردنية عام 
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والقضلللللللايا السلللللللكانية التلللللللي عقلللللللدت فلللللللي عملللللللان بلللللللاألردن علللللللام  نلللللللدوة أفلللللللحاب العملللللللل -5

1980. 

 .1982ندوة السكان  والتنمية التي عقدت في الجامعة األردنية عام  -6

المللللل تمر الجغرافلللللي احسللللل مي اللللللدولي البلللللاني اللللللذي عقلللللد فلللللي جامعلللللة أيلللللوا األمريكيلللللة  -7

 .1983عام 

القلللللرن الرابللللل  عشلللللر  نلللللدوة التغيلللللرات السلللللكانية واالجتماعيلللللة فلللللي العلللللالم احسللللل مي فلللللي -8

 .1984الهجري التي عقدت في الجامعة األردنية عام 

نلللللللدوة جوانلللللللب علميلللللللة فلللللللي الحضلللللللارة احسللللللل مية التلللللللي عقلللللللدت فلللللللي المركلللللللز البقلللللللافي  -9

 .1984احس مي بالجامعة األردنية 

ملللل تمر احسلللل م والتنميللللة الللللذي عقللللد فللللي المركللللز البقللللافي احسلللل مي بالجامعللللة األردنيللللة  -10

 .1985عام 

مر العلللللللالمي علللللللن تلللللللاريخ المللللللللك عبلللللللد العزيلللللللز اللللللللذي عقلللللللد فلللللللي الريلللللللاض علللللللام المللللللل ت -11

1985. 

مللللللل تمر االقتفلللللللاد  والسياسلللللللة فلللللللي مفلللللللر واألردن وسلللللللوريا اللللللللذي عقلللللللد فلللللللي مدرسلللللللة  -12

الدراسللللللات احفريقيلللللللة والشلللللللرفية بجامعلللللللة لنللللللدن)مركز الدراسلللللللات الشلللللللرق أوسلللللللاية( ملللللللن 

18-20/5/1987. 

ور التاريعيللللللة التللللللي عقللللللدت فللللللي مقللللللر نللللللدوة المكانللللللة االسللللللتراتيجية للللللل ردن فللللللي العفلللللل -13

 .27/7/1987قيادة الفرقة العامسة للقوات المسلحة األردنية بالمفرق في 
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نللللدوة األمللللن الغللللذائي فلللللي العللللالم احسلللل مي التللللي عقلللللدت فللللي عمللللان فللللي كلللللانون األول  -14

 ب شراخ األكاديمية احس مية للعلوم. 1987

د فلللللللي كوااللمبلللللللور/ ماليزيلللللللا عقلللللللالمللللللل تمر الجغرافلللللللي احسللللللل مي اللللللللدولي البالللللللل  اللللللللذي  -15

 .30/9/1988-27/9/1988ع ل الفترة ما بين 

فلللللي رحلللللاب جامعلللللة نلللللدوة دور الجامعلللللات العربيلللللة فلللللي عدملللللة المجتمللللل  التلللللي عقلللللد ت  -16

 .17/3/1989-14قاريونس بمدينة بنغازي ع ل الفترة ما بين 

  الللللذي الملللل تمر الللللدولي عللللن دور الزراعللللة فللللي التنميللللة االقتفللللادية لللللدول العللللالم الباللللل -17

عقللللد فللللي رحلللللاب جامعللللة اليغلللللار )عليكللللرة( احسلللل مية/ عليكلللللرة الهنللللد، عللللل ل الفتللللرة ملللللا 

 .7/9/1989-2بين 

نللللللدوة التفللللللحر فللللللي األردن التللللللي عقللللللدت فللللللي عمللللللان بالتعللللللاون مللللللا بللللللين وزارة التربيللللللة  -18

 .28/1/1993-25والتعليم واليونسكو ع ل الفترة ما بين 

-28ي جامعللللللة القللللللدس المفتوحللللللة، عمللللللان نللللللدوة الللللللتعلم الللللللذاتي عللللللن بعللللللد، المنعقللللللدة فلللللل -19

30/6/1994. 

 .13/10/1994-9ندوة القدس مدينة العلم المنعقدة في عمان ما بين  -20

األسللللللبوا العلمللللللي الباللللللل  الللللللذي أقاملللللله المجلللللللس األعلللللللى للعلللللللوم والتكنولوجيللللللا بعمللللللان  -21

 .31/8/1995-26تحت عنوان نحو استعدام أمبل للموارد في األردن ما بين 

، جامعللللللللللللة آل 22/12/1995-18افللللللللللللي احسلللللللللللل مي الللللللللللللدولي الرابلللللللللللل  الملللللللللللل تمر الجغر  -22

 البيت/ األردن.
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نلللللللدوة التربيلللللللة السلللللللكانية ب شلللللللراخ اليونسلللللللكو ووزارة التربيلللللللة والتعلللللللليم األردنيلللللللة، تملللللللوز   -23

 ، عمان.1996

            نللللللللللللللدوة السللللللللللللللكان فللللللللللللللي األردن ب شللللللللللللللراخ دائللللللللللللللرة اححفللللللللللللللا ات العامللللللللللللللة األردنيللللللللللللللة -24

 ، عمان.6-7/10/1997

علللللللام ملللللللن الحقلللللللوق العربيلللللللة ب شلللللللراخ الجامعلللللللات األردنيلللللللة ووزارة 5000س: نلللللللدوة القلللللللد -25

 .8/12/1997التربية والتعليم األردنية، جامعة م تة 

( حلللللللول إدعلللللللال مفلللللللاهيم البيئلللللللة  والتنميلللللللة المسلللللللتدامة فلللللللي المنلللللللاه  1ورشلللللللة عملللللللل ) -26

( 21إشللللللللللللراخ المشللللللللللللروا الللللللللللللواني احنمللللللللللللائي للقللللللللللللرن ) 31/7/1997-26األردنيللللللللللللة 

 رية المناه / وزارة التربية والتعليم.بالتعاون م  مدي

( حللللللللول إدعللللللللال مفللللللللاهيم البيئللللللللة والتنميللللللللة المسللللللللتدامة فللللللللي المنللللللللاه  2ورشللللللللة عمللللللللل ) -27

 )احشراخ نفسه(. 15/16/9/1997األردنية 

نلللللللدوة السلللللللكان فلللللللي محافظلللللللات إقلللللللليم الوسلللللللا )العافلللللللمة، البلقلللللللا ، الزرقلللللللا ، مادبلللللللا(  -28

جامعللللللللة الهاشللللللللمية، الجامعللللللللة ب شللللللللراخ دائللللللللرة اححفللللللللا ات العامللللللللة بالتعللللللللاون ملللللللل  ال

 .9/12/1997الهاشمية 

حلللللللوار المائلللللللدة المسلللللللتديرة بعنلللللللوان: القيلللللللادة والتحلللللللديات العالميلللللللة فلللللللي النظلللللللام اللللللللدولي  -29

 .21/4/1998الجديد، الجامعة األردنية 

نللللللللللللدوة موا مللللللللللللة التعللللللللللللليم العللللللللللللالي وسللللللللللللوق العمللللللللللللل، جامعللللللللللللة العلللللللللللللوم والتكنولوجيللللللللللللا  -30

31/5/1998. 

 .24/6/1998ليم العالي، الجامعة األردنية ندوة التنظيم الم سسي للتع -31
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 .5/8/1998ندوة البح  العلمي والتنمية، الجامعة الهاشمية  -32

ملللللل تمر الللللللنفا العربللللللي والدبلوماسللللللية نحللللللو القللللللرن الحللللللادي والعشللللللرين ب شللللللراخ المعهللللللد  -33

 .20/1998-17الدبلوماسي األردني، عمان 

ميللللللة المللللللوارد البشللللللرية، األسلللللبوا العلمللللللي األردنللللللي السللللللادس تحللللللت شلللللعار اسللللللتراتيجية تن -34

المجلللللللس األعلللللللى للعلللللللوم والتكنولوجيللللللا بالتعللللللاون ملللللل  المركللللللز الللللللواني لتاللللللوير القللللللو  

 .5/9/1998-1البشرية والجمعية العلمية الملكية 

اآلداب والعللللللللوم االجتماعيلللللللة واحنسلللللللانية  تلللللللااأليلللللللام العلميلللللللة السلللللللنوية التلللللللي أقامتهلللللللا كلي -35

 (.2008/2009 -1995/1996ع ل الفترة )

تمر تلللللاريخ األردن االجتملللللاعي اللللللذي أقللللليم بالتعلللللاون بلللللين كليلللللة العللللللوم االجتماعيلللللة مللللل   -36

واحنسلللللللانية ومركلللللللز األردن الجديلللللللد للدراسلللللللات فلللللللي رحلللللللاب الجامعلللللللة األردنيلللللللة عللللللل ل 

 .26/3/1998-24/3/98الفترة من 

نللللللللدوة فكللللللللر الحسللللللللين التللللللللي أقامتهللللللللا كليللللللللة العلللللللللوم االجتماعيللللللللة واحنسللللللللانية بالجامعللللللللة  -37

 .18/11/1998ريخ األردنية بتا

فلللللللل حاته، أقيمللللللللت فللللللللي الجامعللللللللة األردنيللللللللة  -38 نللللللللدوة جمللللللللال الللللللللدين األفغللللللللاني: فكللللللللره وا 

بالتعلللللللاون ملللللللا بلللللللين معهلللللللد الفكلللللللر احسللللللل مي العلللللللالمي والمنظملللللللة احسللللللل مية للتربيلللللللة 

 .19/11/1998والعلوم والبقافة وكلية العلوم االجتماعية واحنسانية بتاريخ 

 م السياسلللللي التلللللي أقيملللللت فلللللي الجامعلللللة األردنيلللللة نلللللدوة التوجهلللللات الغريبلللللة نحلللللو احسللللل -39

بالتعللللللللاون مللللللللا بللللللللين كليللللللللة العلللللللللوم االجتماعيللللللللة واحنسللللللللانية ومركللللللللز دراسللللللللات الشللللللللرق 

 .23/11/1998األوسا بتاريخ 
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نلللللدوة العملللللل االجتملللللاعي التلللللي أقيملللللت فلللللي الجامعلللللة األردنيلللللة ب شلللللراخ برنلللللام  العملللللل  -40

 .7/12/1998االجتماعي بتاريخ 

م العملللللللل االجتملللللللاعي وممارسلللللللته التلللللللي أقيملللللللت فلللللللي الجامعلللللللة نلللللللدوة قضلللللللايا فلللللللي تعللللللللي -41

األردنيلللللللة بالتعلللللللاون ملللللللا بلللللللين كليلللللللة العللللللللوم االجتماعيلللللللة واحنسلللللللانية وجامعلللللللة ماكجيلللللللل 

 .3/5/1999الكندية بتاريخ 

نللللللدوة العللللللرب والقضللللللية الفلسللللللاينية: عيللللللار الدولللللللة المسللللللتقلة، مركللللللز دراسللللللات الشللللللرق  -42

 .6/12/1999األوسا، عمان 

عضلللللوية منظملللللة التجلللللارة العالميلللللة وتابيلللللق التعافلللللية عللللللى التنميلللللة نلللللدوة انعكاسلللللات  -43

 .12/4/2000االقتفادية في األردن، مركز دراسات الشرق األوسا، عمان 

نللللللدوة انعكاسللللللات العولمللللللة السياسللللللية والبقافيللللللة علللللللى الللللللوان العربللللللي، مركللللللز دراسللللللات  -44

 .25/4/2000الشرق األوسا بالتعاون م  جامعة اليرموك، اربد 

ردن: الواقلللللللل  السللللللللكاني واالجتمللللللللاعي، كليللللللللة العلللللللللوم االجتماعيللللللللة واحنسللللللللانية نللللللللدوة األ -45

 .8/5/2000الجامعة األردنية 

الجامعللللللللة األردنيللللللللة  -نللللللللدوة نظللللللللام المعلومللللللللات الجغرافللللللللي وتابيقاتلللللللله، قسللللللللم الجغرافيللللللللا -46

17/5/2000. 

ملللللل تمر التوجهللللللات المالوبلللللللة للتنميللللللة المكانيلللللللة فللللللي القللللللرن الواحلللللللد والعشللللللرين، مركلللللللز  -47

الحضللللللري واحقليمللللللي بجامعللللللة بغللللللداد بالتعللللللاون ملللللل  اتحللللللاد مجللللللالس البحلللللل  التعالللللليا 

 .21/6/2000-19العلمي العربية، بغداد 
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-11مللللللل تمر مسلللللللتقبل فلسلللللللايني الشلللللللتات، مركلللللللز دراسلللللللات الشلللللللرق األوسلللللللا، عملللللللان  -48

13/9/2000. 

 ةملتقلللللى الوحلللللدة الجغرافيلللللة ملللللن عللللل ل التنلللللوا الجغرافلللللي، الجمعيلللللة الجغرافيلللللة المفللللللري -49

 .23/11/2000-20اتحاد الجغرافيين العرب القاهرة بالتعاون م  

مللللللل تمر  أسلللللللاليب احنتلللللللاج الفلللللللناعي والزراعلللللللي فلللللللي الحضلللللللارة العربيلللللللة احسللللللل مية،  -50

-23الجمعيللللللللللللة األردنيللللللللللللة لتللللللللللللاريخ العلللللللللللللوم، جامعتللللللللللللا الزرقللللللللللللا  األهليللللللللللللة والهاشللللللللللللمية

24/11/2000. 

الجامعللللللللة  نللللللللدوة مشللللللللك ت البيئللللللللة الابيعيللللللللة والبشللللللللرية فللللللللي األردن، قسللللللللم الجغرافيللللللللا، -51

 .14/5/2002األردنية، عمان 

نللللللدوة التللللللوازن بللللللين النمللللللو السللللللكاني والمللللللوارد الابيعيللللللة فللللللي الللللللوان العربللللللي، المجلللللللس  -52

األعلللللللى للعلللللللوم والفنللللللون واآلداب فلللللللي سللللللورية بالتعللللللاون مللللللل  قسللللللم الجغرافيللللللا بجامعلللللللة 

 .13/5/2003-10دمشق، حماة 

ايني، مركللللللز دراسللللللات نللللللدوة االسللللللتياان اليهللللللودي وأبللللللره علللللللى مسللللللتقبل الشللللللعب الفلسلللللل -53

 .16/9/2003الشرق األوسا، عمان 

الملتقللللللللى الباللللللللل  للجغللللللللرافيين العللللللللرب فللللللللي الريللللللللاض، الجمعيللللللللة الجغرافيللللللللة السللللللللعودية،  -54

 .22/10/2003-18جامعة الملك سعود 

زيلللللارة علميلللللة إللللللى قسلللللم الجغرافيلللللا بجامعلللللة المللللللك سلللللعود عللللل ل الفتلللللرة الواقعلللللة ملللللا بلللللين  -55

5-10/3/2005. 
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مديريلللللللة ملللللللدارس البقافلللللللة دريس الملللللللواد االجتماعيلللللللة ب شلللللللراخ ورشلللللللة عملللللللل أسلللللللاليب تللللللل -56

 .23/4/2005العسكرية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة األردنية، عمان 

نللللللللللدوة الفقللللللللللر والباالللللللللللة فللللللللللي األردن ب شللللللللللراخ المجلللللللللللس األعلللللللللللى للسللللللللللكان، عمللللللللللان  -57

11/5/2005. 

 .21/6/2005-20ندوة التفحر ب شراخ جامعة اليرموك، إربد،  -58

لتقلللللى العلللللامس للجغلللللرافيين العلللللرب فلللللي الكويلللللت، الجمعيلللللة الجغرافيلللللة الكويتيلللللة وقسلللللم الم -59

 .7/4/2009-5الجغرافيا بجامعة الكويت 

نللللللدوة تقنيللللللات االستشللللللعار عللللللن بعللللللد و نظللللللم المعلومللللللات الجغرافيللللللة وتابيقاتهللللللا. قسللللللم  -60

 .5/2009-20الجامعة األردنية، عمان، / الجغرافيا 

اق التلللللي عقلللللدت فلللللي بيلللللروت ب شلللللراخ دارة المللللللك نلللللدوة الحللللل  فلللللي بللللل د الشلللللام و العلللللر  -61

 .2010عبد العزيز ، شباا 

حلقللللللة نقللللللاا ))اتجاهللللللات التنميللللللة االجتماعيللللللة و البشللللللرية فللللللي األردن(( التللللللي عقللللللدت  -62

 .20/10/2010الشرق األوسا بتاريخ في مركز دراسات 

 المشذرتة في المجذلس راللجذ  اإلكارية راألتذكيمية:

المشلللللاركة فلللللي العديلللللد ملللللن اللجلللللان احداريلللللة والمجلللللالس عللللللى مسلللللتو   :اللجلللللان احداريلللللة أراًل: 

 ية والجامعة اوال ب بين عامام من العمل في الجامعة األردنية.لالقسم والك

: المشللللاركة فللللي لجللللان فحللللأل احنتللللاج العلمللللي ألمللللراض النشللللر فللللي اللجللللان األكاديميللللة ثذنيااااًذ:

يئللللة التللللدريس فللللي الجامعللللة مجلللل ت علميللللة محكمللللة للترقيللللة إلللللى رتللللب علميللللة ألعضللللا  ه

األردنيللللة والجامعلللللات العربيلللللة واألجنبيللللة، إضلللللافة إللللللى ذللللللك المشللللاركة فلللللي وضللللل  منلللللاه  
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مباحللللل  العللللللوم االجتماعيلللللة فلللللي الملللللدارس البانويلللللة واحشلللللراخ عللللللى كتلللللب التلللللأليخ ملللللن 

قبللللل وزارة التربيللللة والتعللللليم األردنيللللة، والمشللللاركة فللللي وضلللل  منللللاه  الجغرافيللللا فللللي كليللللات 

رية مللللللن قبللللللل وزارة التعللللللليم العللللللالي األردنيللللللة، والمشللللللاركة فللللللي أعمللللللال  استشللللللاالمجتملللللل  

تتعللللللق ب نشلللللا  برنلللللام  دكتلللللوراه جغرافيلللللا فلللللي جامعلللللة المللللللك سلللللعود بالريلللللاض، والتحقيلللللق 

فلللللي أعملللللال علميلللللة بتكليلللللخ ملللللن جامعلللللة الكويلللللت، ومراجعلللللة القسلللللم   األول ملللللن مشلللللروا 

أالللللللس الللللللوان العربللللللي بتكليللللللخ مللللللن اتحللللللاد الجامعللللللات العربيللللللة، والمشللللللاركة فللللللي لجنللللللة 

يلللللللللة، والمشلللللللللاركة فلللللللللي لجنلللللللللة الدراسلللللللللات برنلللللللللام  العملللللللللل االجتملللللللللاعي بالجامعلللللللللة األردن

و المشللللاركة فللللي عضللللوية لجنللللة تحكلللليم جللللائزة الملللللك عالللللد  احقليميللللة بالجامعللللة األردنيللللة.

 .2009العالمية بالرياض لعام 

لجلللللان مناقشلللللة الرسلللللائل واحشلللللراخ عليهلللللا، المشلللللاركة فلللللي مناقشلللللة العديلللللد ملللللن رسلللللائل  ثذلثاااااًذ: 

والتلللللاريخ والعللللللوم السياسلللللية وأفلللللول المنلللللاه  الماجسلللللتير واللللللدكتوراه فلللللي أقسلللللام الجغرافيلللللا 

األردنيلللللللة، واحشلللللللراخ عللللللللى العديلللللللد ملللللللن رسلللللللائل الماجسلللللللتير واللللللللدكتوراه فلللللللي  امعلللللللةبالج

الجغرافيللللللللا فللللللللي أقسللللللللام الجغرافيللللللللا بالجامعللللللللة األردنيللللللللة وجامعللللللللة عللللللللين شللللللللمس وجامعللللللللة 

ة نيلللللا وجامعلللللة دمشلللللق للفتلللللر ور مبيلللللا باسلللللفيك/ كاليفولو العرالللللوم وجامعلللللة النيللللللين وجامعلللللة ك

 ما بين أوائل البمانينيات حتى الوقت  الحاضر.

 

 اإلنتذج العلمي:
 أراًل: الدسرث العلمية 
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1- Problems of Water Erosion in the East Jordan Valley مجلللة كليللة :

 .1971اآلداب/ الجامعة األردنية، أيار 

ة األسلللللللاس الجغرافلللللللي للنلللللللزاا العربلللللللي احسلللللللرائيلي حلللللللول ميلللللللاه نهلللللللر األردن: مجللللللللة كليللللللل -2

 .1972(، كانون باني 1(، العدد )3اآلداب/الجامعة األردنية المجلد )

المظهللللللر الجغرافللللللي لمشللللللكلة ارتريللللللا: مجلللللللة كليللللللة الشللللللريعة/ الجامعللللللة األردنيللللللة، نيسللللللان   -3

1972. 

كشللللللللاخ المواقلللللللل  الجغرافيللللللللة فللللللللي المملكللللللللة األردنيللللللللة الهاشللللللللمية: وزارة التربيللللللللة والتعللللللللليم  -4

 .1972األردنية، نيسان 

5- An Estimation of the Water Balance in Jordan /مجلللة كليللة اآلداب :

 .1972آب  ( ،2العدد ) ( ،3الجامعة األردنية المجلد )

إنتللللاج الللللنفا وآبللللاره علللللى السللللكان والعمللللران فللللي الكويللللت: مجلللللة كليللللة اآلداب/ الجامعللللة   -6

 .1973األردنية، أيار 

7- Wind Erosion in the East Bank of Jordan /الجامعلللة : مجللللة دراسلللات

 .1974كانون باني  ( ،1العدد ) ( ،1، المجلد )األردنية

(، حزيللللللران 5مشللللللكلة الغللللللذا  فللللللي األردن: مجلللللللة البحللللللو  والدراسللللللات العربيللللللة، العللللللدد )  -8

1974. 

(، 26ملللللن البلللللداوة إللللللى الحضلللللارة: مجللللللة أفكلللللار / دائلللللرة البقافلللللة والفنلللللون األردنيلللللة العلللللدد ) -9

 .1975كانون باني 
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( العلللللدد 2األردن: مجللللللة دراسلللللات/ الجامعلللللة األردنيلللللة المجللللللد )جغرافيلللللة السلللللياحة فلللللي  -10

السللللللللياحة ، ونشللللللللر بلللللللل ذن مللللللللن الجامعللللللللة األردنيللللللللة فللللللللي مجلللللللللة 1975(، كللللللللانون أول 2)

 .1977( آذار 5(، العدد )5األردنية المجلد )

جغرافيلللللة األردن الابيعيللللللة: مجللللللة العمللللللران )علللللدد عللللللاأل علللللن األردن( وزارة احسللللللكان  -11

 .1977(،63دد )والمرافق السورية الع

(، 8مللللللوارد الميللللللاه الجوفيللللللة فللللللي األردن: مجلللللللة البحللللللو  والدراسللللللات العربيللللللة، العللللللدد ) -12

1977. 

الغلللللللذا  والسلللللللكان فلللللللي العلللللللالم احسللللللل مي: مجللللللللة كليلللللللة العللللللللوم االجتماعيلللللللة/ جامعلللللللة  -13

 .1977( 1احمام محمد بن سعود، العدد )

ي اللللللوان العربلللللي، إنتلللللاج الغلللللذا  فلللللي اللللللوان العربلللللي: وقلللللائ  نلللللدوة مشلللللكلة الغلللللذا  فللللل -14

 .1978جامعة الكويت، نيسان 

ملللللوارد الميلللللاه الجوفيلللللة فلللللي حلللللوض النفلللللود الكبيلللللر بالمملكلللللة العربيلللللة السلللللعودية: مجللللللة  -15

 1978، وآذار 1978( كللللللانون البللللللاني 4(، والعللللللدد )1دارة الملللللللك عبللللللد العزيللللللز، العللللللدد )

 على التوالي.

األردنيلللللللة، المجللللللللد  تنميلللللللة الريلللللللخ فلللللللي العلللللللالم احسللللللل مي: مجللللللللة دراسلللللللات/ الجامعلللللللة -16

 .1978( كانون أول 2(، العدد )5)

(، 35الهجللللللللللرة اليهوديللللللللللة إلللللللللللى فلسللللللللللاين: مجلللللللللللة تللللللللللاريخ العللللللللللرب والعللللللللللالم، العللللللللللدد ) -17

 .1981أيلول
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وأبعلللللللللاده وآبلللللللللاره الديمومرافيلللللللللة واالجتماعيلللللللللة واالقتفلللللللللادية: الجمعيلللللللللة  ضلللللللللبا النسلللللللللل -18

 .1981(، الكويت 29الكويتية، وقسم الجغرافيا بجامعة الكويت، العدد ) ةالجغرافي

السياسلللللللللة السلللللللللكانية واألملللللللللن الغلللللللللذائي فلللللللللي العلللللللللالم احسللللللللل مي: جمعيلللللللللة الدراسلللللللللات  -19

والبحللللللو  احسللللللل مية فللللللي األردن: ضلللللللمن كتللللللاب بحلللللللو  ملللللل  إا للللللللة القللللللرن العلللللللامس 

 .1982عشر الهجري، عمان، 

 .1984عة الفلساينية، دمشق، و بحو  في جغرافية فلساين: الموس -20

وادي األردن، النقلللللللللب، نهللللللللر األردن، بحيلللللللللرة ابريلللللللللا،   العقبلللللللللة، للللللللليموقلللللللل  فلسلللللللللاين، ع -

تجفيللللللخ بحيللللللرة الحولللللللة، المنللللللاا، أفللللللناخ األرض، الزراعللللللة، الرعللللللي، التجللللللارة، مشللللللروا 

المتوسللللللا والميللللللت، البللللللداوة واالسللللللتقرار، السللللللكان، القللللللر  العربيللللللة المنللللللدبرة  نقنلللللاة البحللللللري

، مدينلللللة ينلللللة فلللللفد، المدينلللللة والريلللللخ، مدينلللللة حيفلللللا، مدينلللللة النافلللللرة، مد1948قبلللللل علللللام 

بيسللللان، مدينللللة اللللللد، مدينللللة الرملللللة، مدينللللة القللللدس مدينللللة نللللابلس، مدينللللة اللللولكرم، مدينللللة 

 يونس. جنين، مدينة أريحا، مدينة مزة، مدينة رفح، مدينة عان

ملللللنه  العلملللللا  المسللللللمين فلللللي البحللللل  العلملللللي الجغرافلللللي: منشلللللورات جمعيلللللة الدراسلللللات  -21

وانلللللللب علميلللللللة فلللللللي الحضلللللللارة احسللللللل مية، والبحلللللللو  احسللللللل مية، فلللللللي كتلللللللاب بعنلللللللوان ج

 .1985عمان، 

األزملللللللات الهيكليلللللللة المزمنلللللللة فلللللللي االقتفلللللللاد احسلللللللرائيلي: مجللللللللة فلللللللامد االقتفلللللللادي،  -22

 .1985(، 54العدد )

تللللللواين البللللللدو فللللللي عهللللللد الملللللللك عبللللللد العزيللللللز: وقللللللائ  الملللللل تمر العللللللالمي عللللللن تللللللاريخ  -23

 .1985الملك عبد العزيز، الرياض، 
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: مجلللللللللة شلللللللل ون 1967ااق العربيللللللللة المحتلللللللللة عللللللللام الشللللللللعب الفلسللللللللايني فللللللللي المنلللللللل -24

 .1986(، 48عربية، العدد )

اسلللللللتراتيجية التنميلللللللة الفلللللللناعية فلللللللي اللللللللوان العربلللللللي: مجللللللللة شللللللل ون عربيلللللللة، العلللللللدد  -25

(46 ،)1986. 

( العللللللدد 85احنتللللللاج الزراعللللللي فللللللي قاللللللاا مللللللزة: مجلللللللة فللللللامد االقتفللللللادي، المجلللللللد ) -26

(65 ،)1986. 

27- Energy Resources of Jordan: In the Book. The Muslim World: 

Geography and Development Edited by Mushtaqur Rahman 

University Press of America, New York 1987. 

28- The Industrial Resources of Jordan 

وقللللللائ  الملللللل تمر الجغرافللللللي احسلللللل مي الللللللدولي الباللللللل  المنعقللللللد فللللللي كوااللمبللللللور/ ماليزيللللللا، 

 .1988آب 

سلللللللرائيل: مجللللللللة شللللللل ون عربيلللللللة، العلللللللدد )حلللللللرب الميلللللللا -29 (، أيللللللللول 55ه  بلللللللين العلللللللرب وا 

1988. 

( كللللللانون 60دولللللللة فلسللللللاين: الجغرافيللللللا والللللللديمومرافيا: مجلللللللة شلللللل ون عربيللللللة، العللللللدد ) -30

 .1989أول 

 

 

31- Geographical Controls of the Wheat Production in the Middle 

Highlands of Jordan. 



18 

 

ر الزراعللللة فللللي التنميللللة االقتفللللادية لللللدول العللللالم الباللللل  وقللللائ  الملللل تمر الللللدولي عللللن دو  

 .1989الذي عقد في جامعة اليغار/ الهند، أيلول 

األوضللللاا الديمومرافيللللة لعللللرب فلسللللاين: دراسلللللة منشللللورة فللللي المجلللللد األول مللللن القسلللللم  -32

 .1990الباني من الموسوعة الفلساينية، بيروت، 

(، آذار 61ربيللللللة ، العللللللدد )التفللللللحر فللللللي الللللللوان العربللللللي ومكافحتلللللله: مجلللللللة شلللللل ون ع -33

1990. 

34- Jewish Settlement and its Economic Impact on the West 

Bank, 1967-1987. Geo Journal, Vol.21, No.4,1990   

التعاللللليا ودوره فلللللي التنميلللللة فلللللي احسللللل م: فلللللي كتلللللاب: احسللللل م والتنميلللللة، منشلللللورات  -35

 .1991جمعية الدراسات والبحو  احس مية، عمان 

36- Water Resources and Food Production in Jordan: Chap. 1 in the 

Book: Politics and Economy of Jordan, Edited by R. Wilson, 

Routledge, London 1991. 

علللللللم الجغرافيللللللا بللللللين النظريللللللة والتابيللللللق: دراسللللللة لللللللدور الجغرافيللللللا العربيللللللة فللللللي تنميللللللة  -37

 .1992(، 69الموارد، مجلة ش ون عربية، العدد )

العمللللللران واالسللللللتقرار البشللللللري فللللللي الدولللللللة الفلسللللللاينية: فللللللي كتللللللاب الدولللللللة الفلسللللللاينية  -38

حلللللدودها ومعاياتهلللللا وسلللللكانها، منشلللللورات معهلللللد البحلللللو  والدراسلللللات العربيلللللة بالقلللللاهرة، 

1991. 

(، كللللللللانون األول 76السللللللللياحة فللللللللي الللللللللوان العربللللللللي: مجلللللللللة شلللللللل ون عربيللللللللة، العللللللللدد ) -39

1993. 
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ائ  نللللللللدوة القللللللللدس مدينللللللللة العلللللللللم، منشللللللللورات لجنللللللللة المقدسللللللللي: الجغرافللللللللي البللللللللارز: وقلللللللل -40

 .1994القدس، 

ان، موسللللللللللوعة الحضللللللللللارة احسلللللللللل مية: المجملللللللللل  الملكللللللللللي لبحللللللللللو  الحضللللللللللارة جللللللللللأذربي -41

 .1995احس مية، عمان 

-1948امللللللس المعللللللالم العربيللللللة واحسلللللل مية فللللللي فلسللللللاين تحللللللت االحللللللت ل اليهللللللودي  -42

منشللللللورات مجملللللل  اللغللللللة  : فللللللي كتللللللاب الموسللللللم البقللللللافي لمجملللللل  اللغللللللة العربيللللللة،1994

 .1995العربية األردني، آب 

اسللللللتعماالت األراضللللللي فللللللي األردن: وقللللللائ  األسللللللبوا العلمللللللي الباللللللل  للمجلللللللس األعلللللللى  -43

 .1995وم والتكنولوجيا، عمان، آب لللع

44- Magnitude of Industrialization in Jordan. GeoJournal, 37.1, Dec. 

1995. 

 .1995، أيلول 83بية، العدد نحو نظام عربي جديد: مجلة ش ون عر  -45

التحليلللللل المكللللللاني للفلللللناعات الكيماويللللللة فلللللي مناقللللللة عملللللان/ األردن: مجلللللللة دراسللللللات/  -46

 .1996(، شباا 1( العدد )23العلوم احنسانية، المجلد )

47- Problems of Land Use in Jordan. Al-Nadwah Vol.7, No.4, 1996. 

(: مجللللللة 1996-1980رة )محلللللددات قلللللرار التلللللوان الفلللللناعي فلللللي مناقلللللة عملللللان للفتللللل -48

 .1997(، كانون أول 1(، العدد )24دراسات/ العلوم احنسانية، المجلد )

كفللللللا ة عوامللللللل التللللللوان الفللللللناعي وتوا مهللللللا ملللللل  المنشلللللل ت الفللللللناعية فللللللي مناقتللللللي   -49

( 2(، العللللللدد )25)د جلللللللماركللللللا وسللللللحاب، محافظللللللة عمللللللان/ األردن: مجلللللللة دراسللللللات الم

 .1998آب 
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واني، الوحلللللدة البالبلللللة فلللللي الكتلللللاب المرجعلللللي فلللللي التربيلللللة السلللللكان واألملللللن القلللللومي والللللل -50

السلللللللللكانية، تحريلللللللللر اللللللللللدكتور علللللللللزت جلللللللللرادات واللللللللللدكتور ذوقلللللللللان عبيلللللللللدات منشلللللللللورات 
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