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  .الطبع 
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  عدة لجان اكاديمية في الجامعة ا)ردنية - 5

 راف والمناقشةا+ش

 ا&شراف على أكثر من خمسة عشر رسالة ماجستير ودكتوراة في الجامعة ا)ردنية  -1

  ثر من عشرين رسالة ماجستير ودكتوراة كا)شتراك في مناقشة أ  -2

  
  :العنوان الحالي

   كلية اBداب/قسم الجغرافية 
  ا&ردن__ عمان /الجامعة ا&ردنية 

  kayed_a@yahoo.com:العنوان ا�لكتروني 
  :معرفون 
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