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الجامعات التي تخرجت فيها:
 -الجامعة األردنية

 جامعة اليرموك (األردن) جامعة برلين الحرة (المانيا)الجامعات التي عملت وأعمل بها:
 -جامعة مؤتة (األردن)،

 الجامعة الهاشمية (األردن)، جامعة برلين الحرة  -ألمانيا (أستاذ زائر لمدة فصل دراسي واحد) -جامعة فيالدلفيا – األردن (سنة التفرغ العلمي ،وعضو مجلس أمناء)

 جامعة الحسين بن طالل – األردن (معار نائبا لرئيس الجامعة للشؤون األكاديمية) جامعة اإلسراء – األردن (عضو مجلس أمناء ،وعضو اللجنة اإلدارية المنبثقة عن المجلس) جامعة الطفيلة التقنية – (عضو مجلس أمناء ،وعضو اللجنة اإلدارية المنبثقة عن المجلس)الوظائف والمواقع التي أشغلتها وأشغلها:

مدرس في و ازرة التربية والتعليم
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ دكتور
رئيس قسم أكاديمي
نائب عميد كلية

عميد معهد الملكة رانيا للسياحة والتراث

عميد شؤون الطلبة
نائب رئيس جامعة

عضو مجلس أمناء
معرفة اللغات :

العربية ،واإلنجليزية ،واأللمانية.
ودراية بالعبرية وبالسريانية قراءة وكتابة وترجمة.
الكتابات السامية الشمالية الغربية ،والسامية الجنوبية.
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* الدراسة والمؤهالت العلمية حسب تسلسل الحصول عليها
مدة الدراسة لنيل المؤهل
الدرجة العلمية

مـن

إلـى

الجامعة  /البلد

تاريخ التخرج

البكالوريوس في اآلداب

7970

7902

7902

الجامعة األردنية

الدبلوم العالي في أساليب التدريس

7903

7900

7900

جامعة اليرموك

الماجستير في اآلثار والحضارات السامية

7903

7900

7900

جامعة اليرموك

الدكتوراه في علوم االثار االجتماعية والنقوش السامية القديمة

7900

7992

0661

جامعة برلين الحرة

* الخبرة األكاديمية
الجامعة التي منحته

تاريخ الحصول عليها

مكانها /البلد

المدة التي أمضاها في الرتبة

الرتبة األكاديمية

اليوم

الشهر

السنة

الرتبة

محاضر متفرغ

30

9

7992

جامعة مؤتة

األردن

أستاذ مساعد

30

9

7992

جامعة مؤتة

األردن

7992

أستاذ مشارك

30

9

7997

جامعة مؤتة

األردن

7990

2000

أستاذ

22

3

2000

الجامعة الهاشمية

األردن

2000

-

من

إلى

7992

7993
7997

* الخبرات العملية
الوظيفة

الجهة التي عمل فيها

البلد

المدة الزمنية
من

إلى

رئيس قسم اآلثار والسياحة

جامعة مؤتة

األردن

7997

7990

رئيس قسم السياحة المستدامة

الجامعة الهاشمية

األردن

2007

2002

رئيس قسم السياحة المستدامة

الجامعة الهاشمية

األردن

2002

2003

قائم بأعمال عميد معهد الملكة رانيا للسياحة

الجامعة الهاشمية

األردن

2003

2003

(بالنيابة)

والتراث
نائب عميد معهد الملكة رانيا للسياحة والتراث

الجامعة الهاشمية

األردن

2000

2000

عميد معهد الملكة رانيا للسياحة والتراث

الجامعة الهاشمية

األردن

2000

2003

عميد شؤون الطلبة

الجامعة الهاشمية

األردن

2003

2007

عضو مجلس أمناء

جامعة فيالدلفيا

األردن

2005

2009

أستاذ زائر

قسم االدارة السياحية والفندقية،

األردن

2007

2000

جامعة فيالدلفيا
نائب رئيس جامعة الحسين

جامعة الحسين بن طالل

األردن

2009

2077

عضو مجلس أمناء

جامعة اإلسراء

األردن

2009

2077

عضو مجلس أمناء

جامعة الطفيلة التقنية

األردن

2077

-
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رئاسة مجالس المراكز واللجان
رئيس لجنة العطاءات المركزية ،جامعة الحسين بن طالل
رئيس مجلس مركز الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات ،جامعة الحسين بن طالل
رئيس مجلس مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس ،جامعة الحسين بن طالل
رئيس لجنة اإليجار واالستئجار ،جامعة الحسين بن طالل
رئيس لجنة البت في قضايا الطلبة ،جامعة الحسين بن طالل
رئيس مجلس مركز اللغات ،جامعة الحسين بن طالل
رئيس مجلس مركز الدراسات واالستشارات ،جامعة الحسين بن طالل
رئيس لجنة اعتماد البرامج الدراسية في جامعة الحسين بن طالل
رئيس لجنة تعليمات التعيين والترقية في جامعة الحسين بن طالل
رئيس المجلس التأديبي االبتدائي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة الحسين بن طالل
رئيس مجلس تأديب الطلبة في الجامعة الهاشمية
رئيس هيئة تحرير صحيفة الواحة الهاشمية
رئيس لجنة انشاء ووضع معايير مركز اللغات في الجامعة الهاشمية
مدير هيئة تحرير المجلة الهاشمية – الجامعة الهاشمية .2003
مقرر لجنة البحث العلمي في معهد الملكة رانيا للسياحة والتراث.
مقرر لجنة الدراسات العليا في معهد الملكة رانيا للسياحة والتراث.
عضوية اللجان
عضو هيئة تحرير مجلة راية مؤتة الثقافية
عضو هيئة تحرير مجلة أوراق ،رابطة الكتاب األردنيين
عضو لجنة إحياء التراث االجتماعي في جامعة مؤتة
عضو لجنة ترميم متحف الملك عبداهلل /معان
عضو لجنة البحث العلمي في جامعة مؤتة
عضو لجنة المكتبة في جامعة مؤتة
عضو مجلس كلية اآلداب لألعوام  7995-90في جامعة مؤتة
عضو مجلس معهد الملكة رانيا للسياحة والتراث /الجامعة الهاشمية
مقيم واستشاري البرامج الدراسية في كلية عمون
عضو لجنة اعتماد جامعة اليرموك
عضو رابطة الكتاب األردنيين
عضو مؤسس الهيئة العربية للتواصل الحضاري (بيت األنباط)
عضو لجنة االعتماد العام لكلية عمون الفندقية
عضو مجلس الجامعة الهاشمية
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عضو مجلس البحث العلمي في الجامعة الهاشمية
عضو مجلس العمداء في الجامعة الهاشمية
عضو لجنة شؤون الموظفين في الجامعة الهاشمية
عضو لجنة الخطط الدراسية في الجامعة الهاشمية
عضو لجنة البت في قضايا الطلبة في الجامعة الهاشمية
عضو لجنة صندوق الطلبة في الجامعة الهاشمية
عضو لجنة العالقة بين الجامعة والمجتمع المحلي ،الجامعة الهاشمية
عضو لجنة الهيئة االدارية في االتحاد الرياضي للجامعات االردنية
عضو المجلس التأديبي االبتدائي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة الهاشمية
عضو الفوروم في منظمة اليونسكو
عضو الهيئة االدارية في االتحاد الثقافي والفني في الجامعات االردنية.
عضو الهيئة االكاديمية المنبثقة عن مجلس الجامعة الهاشمية.
عضو الهيئة اإلدارية والمالية المنبثقة عن مجلس الجامعة الهاشمية.
عضو مجلس مركز اللغات في الجامعة الهاشمية.
عضو لجنة التعيين والترقية ،جامعة الحسين بن طالل
عضو مجلس العمداء ،جامعة الحسين بن طالل
عضو مجلس قسم اآلثار ،كلية اآلثار والسياحة واإلدارة الفندقية ،جامعة الحسين بن طالل
منتخب من الدورات والدراسات والبرامج في مجال السياحة

-

السائح والمستضيف ،الهيئة العليا للسياحة ،المملكة العربية السعودية.

-

دراسة القطاع السياحي األردني ،جايكا ،اليابان.

-

السياحة البيئية ،وادي رم ،دار العمران ،األردن.

-

-

إعدد ملف دورات ابتسم السياحية ،AIMS ،المملكة العربية السعودية.

ملف تأهيل أم قيس سياحيا ،دار العمران ،األردن.
دورة سياحية ،ال تترك أثرا ،جامعة فالنسيا إسبانبا

-

تأهيل محافظة الزرقاء سياحيا ،األردن

-

تأهيل قصر الملك عبد اهلل األول متحفيا وسياحيا ،معان ،األردن

-

المشاركة في وضع مناهج السياحة والفندقة في قسم اآلثار والسياحة ،جامعة مؤتة ،األردن

-

وضع مناهج اإلرشاد السياحي في معهد الملكة رانيا للسياحة والتراث ،األردن

-

تقييم واعتماد دورات كلية عمون للسياحة والفندقة ،عمان ،األردن

-

دورة السياحة والضيافة ،صناعة الحياة ،الرياض.

-

دراسة الحالة االقتصادية واالجتماعية لقرية رم ،دار العمران.

-

إعداد الخطط الدراسية لقسم السياحة المستدامة في الجامعة الهاشمية

-

إعداد الخطط الدراسية لقسم المتاحف وادارة الموارد التراثية في الجامعة الهاشمية

-
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إعداد الخطط الدراسية لقسم السياحة واآلثار في جامعة مؤتة.

إدارة المشاريع والمؤتمرات:

مدير مشاريع المسح الميداني للحياة االجتماعية واالنثروبولوجية محافظة الكرك 7990
مدير مشروع المسح الميداني في وادي رم 7999

مدير مشروع المسح الميداني في محافظ معان 7999
مدير مشارك للمؤتمر الدولي األول :العلوم والتكنولوجيا في اآلثار /الجامعة الهاشمية 2002
مدير مشروع الدراسات االجتماعية واالقتصادية لمنطقة رم 2000
مدير دراسة القطاع السياحي األردني المقدم لجايكا 2005
مدير مشروع المسح الميداني لكتابات الحرة االردنية (الصفاوي) -ضويلة والعوسجي الجنوبي 2072

الدورات

- 7دورة كمبيوتر :ويندوز ،دوس ،وانترنت .الجامعة الهاشمية2002 ،م
- 2دورة كمبيوتر إكسل ،وبور بوينت .الجامعة الهاشمية2002 .م

 - 3دورة كمبيوتر متقدمة :بناء موقع ،وتأهيل للتعليم االلكتروني .الجامعة الهاشمية2003 .م.
- 0دورة التعلم عن بعد  .E. Learningالجامعة الهاشمية2003 .م.
- 3دورة التأهيل التربوي وتكنولوجيا التعليم .الجامعة الهاشمية2003 .م.
- 5دورة اللغة االلمانية ،7900 :معهد غوتة ،فرايبولغ ،ألمانيا.
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رقم المــادة

اسم المــادة

0203320

اللغة العبرية ()7

0203272

نقوش سامية ()7

0203273

نقوش سامية ()2

0203075

موضوع خاص في النقوش

0203770

حضارات العرب القديمة

0203777

حضارات الشرق األردني القديم

0203703

أثار األردن وفلسطين في العصور القديمة

0203770

مدخل إلى الفن القديم

0203700

آثار بالد الشام في العصور العربية واالسالمية

0203773

بالد الشام في العصور الحجرية

0203370

خرف قديم

0203277

فنون اآلثار االسالمية

0203370

العمارة االسالمية

0203270

بالد الشام في العصور الحديدية

0907227

علم اآلثار ()7

0907222

علم اآلثار ()2

0907370

تاريخ حضارات قديمة ()7

0902327

المواقع األثرية والسياحية في األردن ()7

0902027

المواقع األثرية والسياحية في األردن ()2

0907233

اللغة األلمانية 7

09073

اللغة األلمانية 2

09023

اللغة األلمانية 3

09070

اللغة األلمانية 0

متطلب جامعة

علم األثار والسياحة

دراسات عليا

حضارات الجزيرة العربية القديمة

دراسات عليا

حضارات نصارى العرب القديمة

مشروع تخرج

ندوة في السياحة

307750

الجغرافيا السياحية

307220

ادارة الموارد البشرية في الفنادق

307700

التسويق السياحي

307702

السياحة البيئية

307709

القوانين والتشريعات السياحية

770907202

تراث األردن الثقافي

دراسات عليا

كتابات قديمة

770907220

نقوش سامية قديمة

دراسات عليا

ممالك األنباط وتدمر والحضر
بعض المنشورات العلمية:

-

نقش صفوي من األجفور 7900 ،أنباء معهد اآلثار واألنثروبولوجيا ،جامعة اليرموك

-

كتاب :دراسة اشتقاقية وداللية ألسماء المواقع الجغرافية في شمال األردن في ضوء اللغات

السامية  7992دار أولمز للنشر -ألمانيا.
-

في حياة العرب الدينية قبل اإلسالم /7993/مجلة جامعة دمشق/

-

األسماء الكنعانية واآلرامية للمواقع في محافظة العاصمة  /7990/مجلة أبحاث اليرموك

-

النقوش الدفنية عند األنباط  /7990/مجلة جامعة أسيوط
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-

االستيطان األموي في خربة نخل  /7993/دراسات /الجامعة األردنية

-

الوظائف والحرف واأللقاب في كتابات الحضر  /7993/العصور /السعودية/

-

في سبيل معجم تاريخي واشتقاقي ألسماء المواقع الجغرافية .محافظة الكرك نموذجا7993 .

المؤرخ العربي ،بغداد
-

نقوش عربية صفائية من الصحراء األردنية 7995 ،مجلة الهيئة القومية للبحوث /مجلة

-

أسماء األعالم المؤنثة في النقوش العربية الشمالية  /7995/كلية االنسانيات والعلوم

علمية محكمة

االجتماعية -جامعة قطر
-

نقش كوفي مبكر من خربة نخل  /7995/دراسات /الجامعة األردنية

-

الخطيئة والتفكير في النقوش السبئية  /7997/مجلة دراسات تاريخية -دمشق

-

نقوش صفوية من جنوب شرق األردن  7997مجلة جامعة الملك عبد العزيز

-

التوقيت والزمن عند الصفويين العرب  /7990/مجلة جامعة دمشق

-

الوظائف والمهن والحرف عند األنباط  /7999/مجلة جامعة دمشق

-

دراسة تحليلية لنقوش صفوية جديدة من األردن  /7999/جامعة الملك سعود

-

التكريس عند العرب القدماء (دراسة في النصوص النقشية العربية القديمة) 7999مجلة

المنارة-آل البيت
-

مشروع المسح الميداني لنقوش وادي البت ار-الكرك  7999مؤتة للبحوث والدراسات

-

نقش شاهدي ألحد أمراء البيت المرواني من محنا الكرك  7999مجلة جامعة دمشق

-

نقشان عربيان جديدان :أيوبي ومملوكي من مزار مؤتة  7999مؤتة للبحوث

-

نقشان عباسيان مبكران من وادي الغرة شرقي الجفر 7999مؤتة للبحوث

-

آلهة العرب المعبودة قبل اإلسالم

-

كتابات إسالمية من وادي حدرج  2000مؤتة للبحوث والدراسات

-

 7999راية مؤتة

ثمانية عشر نقشًا عربيًا اسالميًا من موقعي الخزعلي وام عشرين في وادي رم (توثيق ،قراءة،

تحليل)  2000مؤتة للبحوث والدراسات
-

دراسة نقوش عربية شمالية قديمة من وادي الخشابية في البادية الجنوبية الشرقية (منطقة

الجفر)  2000مؤتة للبحوث والدراسات
-

قراءة لنقوش ثمودية جديدة من عقبة الحجاز  2000مجلة المنارة -آل البيت

-

نصان نقشيان بالخط الكوفي من جنوب األردن  2000دراسات ،الجامعة األردنية

-

السياحة الدينية في جنوب األردن

 2000بحث في كتاب السياحة في األردن،

المحددات والرؤى ،جامعة مؤتة
-

بقايا اللهجات السامية في أسماء المواقع الجغرافية في بالد الشام  2007المجلة العربية

-

نقوش ثمودية جديدة من الراجف  2007دراسات الجامعة األردنية

-

نتائج المسح األثري لنقوش منطقة سمرة أبو طريفيات في البادية الجنوبية الشرقية 2007

للعلوم االنسانية -جامعة الكويت

دراسات الجامعة األردنية
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-

أسماء حول وادي موسى في النقوش النبطية ،2007/بحث في كتاب التاريخ االجتماعي

لمدينة وادي موسى وجوارها ،بيت األنباط
-

أسماء األمكنة في النقوش النبطية  2002مجلة الملك سعود

-

نقوش حسمائية من جنوب شرق األردن  2002بحث التفرغ العلمي

-

نقوش كوفية مؤرخة من البادية األردنية الشرقية الجنوبية  2002المنارة ،آل البي

-

أضواء على حكم السلطان الناصر محمد ونائبه بهادر البدري في نيابة الكرك والشوبك

-

مسح النقوش العربية من شعيب العاذرية شرقي الجفر  2003مجلة أبحاث اليرموك

 2003أبحاث اليرموك
-

كتاب :ذاكرة الحجر ،استنطاق النقوش في الدرس المثيولوجي والحضاري العربي القديم

 2000منشورات أمانة عمان
-

كتاب :تطور الكتابة العربية من األنباط حتى القرن األول الهجري( ،كتاب مترجم) 2000

بيت األنباط
-

كتاب :مفردات قديمة في السياق الحضاري كتاب  2000و ازرة الثقافة ،األردن.

-

كتاب :محظورات الحج عند المرأة في النقوش السبيئة ،2005 ،بحث في كتاب صنعاء

-

كتاب :أدبيات المكان وذاكرته ،2000 ،دار ورد ،األردن

-

كتاب :قراءات نقدية في حقول اإلبداع والمعرفة ،2009 ،دار ورد ،األردن

-

كتاب :القدس في العهدين الروماني والبيزنطي ،بحث في كتاب القدس ،2009 ،منشورات

الحضارة والتاريخ ،منشورات جامعة صنعاء

و ازرة الثقافة
-

كتاب الهوية الحضارية في النقوش العربي الشمالية  2070و ازرة الثقافة ،األردن

-

كتاب كتابات عربية قديمة من بادية معان ،2077 ،و ازرة الثقافة األردن
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