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 ت العلمية:املؤهال .2
 

 التخصص الدولة السنة اجلامعة علميةالدرجة ال

 اآلثار األردن 1997 األردنية البكالوريوس

 اآلثار الكالسيكية/ الحضارة النبطيةاآلثار /  األردن 2000 األردنية املاجستري

 اآلثار الشرقية القديمة /اآلثار  مصر 2013 القاهرة لدكتوراةا

 هتمامات البحثية والتدريسية:اال .3
 

 رق األدنى القديمحضارات الش آثار وتاريخ -

 آثار وتاريخ األردن عبر العصور  -

 املسكوكات النبطية /الحضارة النبطية -

 الصيانة والترميم  -

 إدارة املصادر التراثية  -

 في األردن السياحة واملجتمعات املحلية -

 للسياحة والتنمية املستدامةالتخطيط  -

 إدارة املوارد البشرية في السياحة -

 ت:املنشورا .4
 

 الكتب: .أ

(." عهد الحارث الرابع"، مشروع بيت األنباط للتأليف والنشر، بدعم من عمان عاصمة الثقافة العربية، 2001الرواحنة، مسلم. ) -

 ة. كتاب ُمحكم.مطابع جريدة الرأي األردنية: عمان، اململكة األردنية الهاشمي
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 والنشر: عمان. عبر العصور". بدعم من وزارة الثقافة، دار الشروق للطباعة(." ملحات في آثار األردن وفلسطين 2015الرواحنة، مسلم. ) -

 :احملكمة األحباث .ب

 الصفحات م )ع( التصنيف ت/ النشر /الدورية /املجلة عنوان البحث 

لةبدايات إصداِر املسكوكاِت النبطي ِ  .1
َ
ف
ْ
غ
ُ
 /مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ة امل

 جامعة مؤتة 

2005 1021-6804 20 (6)  195-214  

ة بين  .2 ة املصريَّ ة الفرعونيَّ املعتقدات الدينيَّ

ة واألسطورِة والتوحيد  الوثنيَّ

  /مجلة مؤتة للبحوث والدراسات

  جامعة مؤتة

2007 1021-6804 22 (5)  283-312  

ة بجنوبِي بالِد الشاِم خالَل العالقات اآلشوري ِ  .3

 
َ
ن البرونزِي املتأخِر والحديدِي األ ِ

ول العصري 

 ق.م( 1550-918)

مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة 

  جامعة قناة السويس والضيافة/

2014 1863-1687 10 (2)  160-183  

 ذاِت التأثيراِت  .4
ُ
 الحجرية

ُ
التماثيُل العمونية

ة ِ
ة املصري  ِ

 الحضاري 

 ملجلة العلمية لكلية اآلثار/ا

  جامعة جنوب الوادي 

2014 1032- 2468  8 (4)  65- 87  

5. The Archaeological Statues with the 

Assyrian Cultural Influence in 

Southern Levant during the Late 

Bronze and Iron Ages 

Global Journal of Human Social 

Sciences: History, Archaeology, 

& Anthropology. 

 

2015 0975- 5870 15 (1)  

 

14-32 

 

كتشفة في دراسة أثري .6
ُ
ة لبعض الِجْعالن امل

جنوبي بالد الشام خالل العصرين البرونزي  

أخر
َّ
 املتوسط واملت

  /مجلة حوليات آداب عين شمس 

 .جامعة عين شمس

 

2016 7227-1110  44 (3)  

Apri 

487- 510 

  

7. A new Nabataean funerary inscription 

from Dhībān, with a brief account on 

Dhībān during the Nabataean period. 

Arab Arch Epig. 2017; 28:246-

253. 

Arabian Archaeology and 

Epigraphy, WILEY 

 

2017 0905-7196 28 

Nov 

246- 253 

 اخلربة التدريسية: .5

 :ةكثريقات التالية وملرات املسا لقد قمت بتدريس
 درجة املاجستريأواًل: 

 

 ساقرقم املـ املساق اسـم  املساقرقم  املساقاسـم  

 1603728 التخطيط السياحي والتنمية 2 1603721 املدينة الدولة في العصور البرونزية 1

    1603717 مراكز التمدن االسالمي 3

 درجة البكالوريوسثانيًا: 

 

 حقل اآلثار املساقات يف

 1603221 زية والحديديةفي العصور البرونآثار بالد الشام  15 0203103 آثار األردن وفلسطين في العصور القديمة 1

 1603225 مدخل إلى الصيانة والترميم 16 1603103 عبر العصور  آثار األردن وفلسطين 2

 1603312 آثار األنباط 17 1603104 آثار بالد الشام في العصور العربية واإلسالمية 3

 1603313 العمارة الكالسيكية 18 1603111 مدخل إلى اآلثار 4

 1603318 اآلثار البيزنطية 19 1603112 مدخل إلى االنثروبولوجيا 5

 1603320 التمدن اإلسالمي 20 1603114 مدخل إلى الفن القديم 6



 1603325 صادر التراثيةإدارة امل 21 1603115 آثار بالد الشام في العصور الحجرية 7

 1603333 مةر القديآثار مص 22 1603116 آثار بالد الشام في العصور البرونزية 8

 1603342 نقوش وكتابات عربية 23 1603117 حضارات الشرق األدنى القديم 9

افدين 24 1603118 حضارات العرب القديمة 10  1603344 آثار بالد الر

 1603415 علم املتاحف 25 1603212 يةالفنون والعمارة االسالم 11

 1603417 آثار الجزيرة العربية 26 1603214 آثار بالد الشام في العصور الحديدية 12

 1603440 منهج البحث األثري  27 1603215 اآلثار اليونانية والرومانية 13

    1603216 علم النميات 14

 املساقات يف حقل السياحة

 1603322 إدارة الجودة في الخدمات السياحية 35 1603102 السياحة في األردن 28

 1603332 التسويق السياحي 36 1603119 مدخل إلى السياحة الوطنية 29

 1603430 اإلدارة الفندقية  37 1603209 اإلدارة السياحية باللغة اإلنجليزية 30

 1603431 ةالسياحة املستدام 38 1603217 إدارة املوارد البشرية في السياحة 31

 1603434 السياحة واملجتمعات املحلية في األردن 39 1603226 سياحة املدن 32

 1603435 اإلرشاد السياحي 40 1603301 الشركات السياحية ومكاتب السفر 33

 1603433 التدريب العملي على الخدمات السياحية 41 1603311 التخطيط السياحي والتنمية 34

 امعة:العضويات من خارج اجل .6

 نائب رئيس(املنتدى الهاشمي للفكر والثقافة، )  ASORاملدارس األمريكية لألبحاث الشرقية 

ان   الجمعية امللكية لحماية الطبيعة GPIA املعهد األملاني البروتستانتي لآلثار في عم 

 الجمعية األردنية لحماية البيئة االتحاد العام لآلثاريين العرب

 الجمعية امللكية لحماية البيئة البحرية تنمية السياسيةالجمعية الوطنية لل

 جلامعة:عضوية اللجان واملهام داخل ا .7

 اللجان على مستوى اجلامعة: .أ
 

 م.2018نيسان/  /11-9 " تراثنا بني االستدامة واألزمات". الدولي ؤمتراملاللجنة العلمية/ االستشارية  ▪

 م.2018نيسان/  /11-9 بني االستدامة واألزمات"." تراثنا  الدولي ؤمتراملاللجنة التحضريية  ▪

 م.2018نيسان/  /11-9 الستدامة واألزمات".ا بني ا" تراثن الدولي ؤمتراملاللجنة املالية  ▪

 (.2018 /2017كلية العلوم االجتماعية/ جامعة مؤتة، العام الجامعي ) ضابط ارتباط صفحة الكلية على موقع اجلامعة االلكرتوني. ▪

 .3/9/2014 خ(. تاري2014 /1206قرار عطوفة رئيس الجامعة رقم: ) جلنة التحقيق يف جتاوزات بعض املوظفني. ▪

 (.2013 /59قرار عطوفة رئيس الجامعة رقم: ) مستشار نادي كلنا األردن. ▪

 .(2011/2012العام الجامعي ) جامعة مؤتة، جملس عمادة شؤون الطلبة. ▪
 (.2012 /3 /29- 25جامعة مؤتة ) ء للقائد.اللجنة االستشارية ألسبوع الوفا ▪
 ع اللجنة االستشارية للمؤمتر الوطين األول. ▪

ً
 (.2012 /3 /27ن العنف في الجامعات(، جامعة مؤتة ))كفا صمتا

 (.2010/2011العام الجامعي )الطلبة الوافدين، دائرة  .جلنة اإلشراف على انتخابات جملس احتاد طلبة اجلامعة ▪

 

 

 



 توى الكلية:اللجان على مس .ب
 

 (.2018 -2017) معيكلية العلوم االجتماعية/ جامعة مؤتة، العام الجا اخلطة االسرتاتيجية.جلنة رئيس  ▪

 (.2018 /2017) كلية العلوم االجتماعية/ جامعة مؤتة، العام الجامعي رئيس جلنة ضبط اجلودة. ▪

 (.2018 -2016العلوم االجتماعية/ جامعة مؤتة، األعوام الجامعية ) كليةاملراقبة واإلشراف على اختبارات مساق الرتبية الوطنية.  جلان ▪

 .(2011/2012) كلية العلوم االجتماعية/ جامعة مؤتة، العام الجامعي .جتماعيةكلية العلوم االجملس  أمني سر ▪

 .(2011/2012) كلية العلوم االجتماعية/ جامعة مؤتة، العام الجامعي جلنة قضايا الطلبة. أمني سر ▪

 (.2018 -2008كلية العلوم االجتماعية/ جامعة مؤتة، األعوام الجامعية )ة. اخلطة الدراسي ناجل ▪

 .(2009- 2007كلية العلوم االجتماعية/ جامعة مؤتة، األعوام الجامعية ) .اإلشراف على عملية تقييم أداء أعضاء اهليئة التدريسية انجل ▪

 (.2010 -2006ماعية/ جامعة مؤتة، األعوام الجامعية )كلية العلوم االجت .الثقافية واالجتماعية اللجان ▪
 (.2006/2007العام الجامعي ) جامعة مؤتة، /يوان كلية العلوم االجتماعيةد .امللفاتوأرشفت جلنة ترتيب وتنظيم رئيس  ▪
 (.2006 /2005)العلوم االجتماعية/ جامعة مؤتة، العام الجامعي  ةكلي .اإللكرتونيجلنة التحول رئيس  ▪
 (.2018(، )2012(، )2006)األعوام الجامعية  .علوم االجتماعية يف جملس اجلامعةاإلشراف على انتخاب ممثل كلية ال انجل ▪

 (.2008- 2004) األعوام الجامعية جامعة مؤتة، /أقسام كلية العلوم االجتماعية .النهائية ختباراتاملراقبة واإلشراف على اال انجل ▪

 .(2001-2003األعوام الجامعية ) جامعة مؤتة، /أقسام كلية اآلداب .النهائية ختباراتاملراقبة واإلشراف على اال انجل ▪
 

 ى مستوى القسم:اللجان عل .ج

 

 (.2017/2018قسم اآلثار والسياحة/ جامعة مؤتة )  رئيس جلنة الدراسات العليا. ▪

 (.2018 -2008) قسم اآلثار والسياحة/ جامعة مؤتة، األعوام الجامعية .اخلطة الدراسية انجلرئيس   ▪

 (.2016 -2008الجامعية )األعوام جامعة مؤتة، قسم اآلثار والسياحة/  .أمني سر جملس قسم اآلثار والسياحة ▪

 (.2016 /2015(، )2008/2009األعوام الجامعية )مؤتة،  ةقسم اآلثار والسياحة/ جامع .إعادة النظر يف اخلطة الدراسية انجلرئيس  ▪

 (.2010 -2006األعوام الجامعية )مؤتة،  ةقسم اآلثار والسياحة/ جامع .يةالثقافية واالجتماع اللجان ▪

 (.2005/2006العام الجامعي ) ي.قسم اآلثار والسياحة على موقع اجلامعة اإللكرتون جلنة توثيق بياناترئيس  ▪

 .(2016- 2004)، األعوام الجامعية االجتماعية كلية العلوم ،قسم اآلثار والسياحة دائرة .اإلشراف على انتخابات جملس احتاد طلبة اجلامعة انجل ▪

 (.2001-2003األعوام )، كلية اآلداب ،قسم اآلثار والسياحة دائرة .معةاإلشراف على انتخابات جملس احتاد طلبة اجلا انجل ▪

  باإلضافة لعضوية جمموعة من اللجان منها: ▪

 تنظيم أرش يولجان  أو التثبيت، لجان النظر في طلبات التعيين واالبتعاث املقدمة للقسم.  قيةلغايات النقل أو التر في القسم على أوراق الزمالء  علجان االطال 

 للقسم وأقسام الكلية إعداد وتنظيم الخطط الدراسيةفي أقسام الكلية،  الطلبةوأعداد الهيئة التدريسية، واإلدارية و القسم وعمل جداول تبين نسب لكلية و اف 

 إلخ.طرح مساقات القسم ومناقشتها...و إرشاد الطلبة، واملراقبة على االختبارات في القسم، و واالشراف ، وإعادة طباعتها
 

 هتمامات والنشاطات:اال .8

 

 آثار وتاريخ حضارات الشرق األدنى القديم، وآثار وتاريخ األردن خالل العصور املختلفة، وصيانة وترميم القطع األثرية والرتاثية.االهتمام بب -1

 .اإلذاعة األردنية، وإذاعة صوت الكرك/ جامعة مؤتة ،جمموعة من احللقات اإلذاعية حول آثار األردنإعداد وتقديم  -2

وتبيان الجوانب اإليجابية للقطاع السياحي؛ السيما أنه يعد من أهم القطاعات التي تساهم في الناتج املحلي  االهتمام بالسياحة والتوعية السياحية،  -3

 األمر الذي ينعكس وبصورة مباشرة وايجابية على املواطن. القومي لألردن؛اإلجمالي، وفي زيادة الدخل 

 .2014 /22/4"، جامعة مؤتة  مهنة الدليل السياحي في األردن" ورقة عمل بعنوان "رشاد والداللة السياحية يف األردن: الواقع والطموحاتاإل" مقرر ندوة  -     

 .2012برعاية معالي وزير السياحة واآلثار، عمان  ."شجيع السياحة الرتاثيةاملعرض العاملي األول لت" مشارك في  -     

 .24/7/2007برعاية رئيس الجامعة  "،السياحة يف حمافظة الكرك: آفاق جديدة"  دوةن ومقرر  نظمم  -     



 ية املختلفة في األردن، األمر الذي من شأنه زيادة الحس القومي بهدف التعرف على املعالم األثرية والتراثية والسياح ،تنظيم رحالت علمية ميدانية للطلبة -      

 ة على هذا اإلرث الحضاري اإلنساني كواجب وطني، وتنمية شعورهم باالعتزاز، واالنتماء، واالرتباط بهذه األرض الطهور. لديهم بضرورة املحافظ         

العديد من الفعاليات املهتمة بقضايا حوار الحضارات واألديان، والتعاون مع املنظمات الدولية  واملشاركة في ،االهتمام باحلوار البناء للحضارات واألديان -4

 ات االختصاص إلعطاء الصورة املشرقة والحقيقية عن األردن كرائد وأنموذج في مجال التسامح والتعايش الديني السلمي وقبول اآلخر.ذ

 والندوات وورشات العمل املتعلقة بنشر الوعي البيئي واملحافظة على الطبيعة.وإقامة حلقات البحث  االهتمام بالبيئة والطبيعة، -5

 واملشاكل اجملتمعية احمللية واجلامعية:االهتمام بالقضايا  -6

 .2014جامعة مؤتة " لثقافيةاتجاهات الشباب الجامعي نحو مفهوم العوملة والهوية اورقة العمل "  "املواطنة واهلوية واألمن الوطين"  مشارك في املؤتمر الدولي -     

 برعاية رئيس الجامعة، وبحضور سفير جمهورية النروج،  "،النارية يف املناسبات السبل الكفيلة يف احلد من إطالق العيارات"  ندوة ومقرر  نظمم -     

 .2008مستوى اململكة  وبمشاركة كبيرة من الفعاليات املحلية ومؤسسات املجتمع املدني وشيوخ ووجهاء العشائر على         

 .2012( يف اجلامعات كفا صمتًا عن العنف) عضو اللجنة االستشارية للمؤتمر الوطني األول  -     
 


