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 فرعؽن / طؽلكرم - 21/6/2591 تاريخ ومكان السيالد 

 
 

 اآلداب الكمية 
 الجغرافيا القدػ 
 

    السؤىالت الجراسية
 
 التاريخ الجية السانحة ليا التخرص الجرجة العمسية 
  (.Ph. D)درجة الجكتؽراه  

 
 -ن نؽرما -جامعة اوكالىؽما  الجغرافيا

         الؽاليات الستحجة األمريكية
2599 

  -لؽرنس  -جامعة كشداس  الجغرافيا (M. A)درجة الساجدتير  
 الؽاليات الستحجة األمريكية
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  التخرص ومجاالت االىتسام

 
تحميل وتقييػ اآلثار البيئية  -السحافعة عمى السؽارد  -جغرافية السؽارد الطبيعية  التخرص العام 

 "التخطيط لسؽارد السجن السائية والسحافعة عمييا". التخرص الجقيق  الدكان والسياه.   -
 لسؽارد السائية في السجن، الحراد السائي في السراكز الحزريةرة اإدا مـجاالت االىتسام  
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  عشؽان وممخص رسالة الجكتؽراه

 
 كمسة( 150ممخص رسالة الجكتؽراه )في حجود عشؽان و  
 “Water Conservation As A Long - Range Strategy in Municipal Water Supply 

Planning : The Case of Oklahoma”.  1985 

Abstract 
This study is concerned with Oklahoma water managers’ attitudes toward the 
adoption or rejection of long-term water conservation options in small and 
medium sized cities under 50000 in population. 
To address the study’s main questions’ a questionnaire was mailed to each 
of the water managers in the selected Oklahoma towns and cities (which was 
completed by 49 out of 60 managers).  The obtained data were analyzed 
using contingency tables, and the two – way cross –tabulation tables were 
employed to indicate the relationship between the dependent and 
independent variables.  
The results of the study indicated that local water managers considered local 
governments as the most appropriate body to deal with water management 
issues.  Furthermore, Oklahoma water managers in the selected cities and 
towns expressed their profound concern about the potential revenue loss of 
long-term water conservation measures when adopted and implemented.  
Respondents also realized the implementing long – term water conservation 
alternatives often require sophisticated preparation and execution to be 
successful.     

   
  الدجل الؽظيفي 

 
 التاريخ جية العسل وعشؽانيا الؽظيفة 
الجامعة  –كمية اآلداب  –قدػ الجغرافيا  مداعج بحث وتجريس 

 األردنية 
1/9/1976 – 31/8/1978 

 U.S.A 1/6/1983 – 15/12/1983 –ؽما أوكالى مداعج بحث 
قدػ  –كمية اآلداب  –الجامعة األردنية  أستاذ مذارك 

 الجغرافيا
1999 - 
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  األعسال اإلدارية والمجان 
 
 التاريخ مدسى العسل اإلداري/ المجان والسيام 
 2017/2018، 2012 لجشة الجراسات العميا والبحث العمسي  
 1990 ة ا آلدابمسثل القدػ في مجمس كمي 
 1988 أميؼ سر مجمس القدػ  
 2018 - 2015 الجامعة األردنية –لجان انتخابات مجمس اتحاد الطمبة في كمية اآلداب  
 2018 قدػ الجغرافيا –لجشة التحزيرية لميؽم العمسي  

 
 
 
 
 

  آخر خسس سشؽات األبحاث العمسية السشذؽرة
 
 والشاشر والتاريخ عشؽان البحث  اسػ الباحث )الباحثيؼ( 
 2014السؽارد السائية )األردن( / دار وائل لمشذر /  عبجالفتاح عبجهللا 
 السكانية لسذكالت الؽطؼ العربي، تحميل األبعاد –جغرافية الؽطؼ العربي  عبجالفتاح عبجهللا 

  2015/ عسان –دار السديرة 

 Trends of Water Demand and its Management in the عبجالفتاح عبجالود.  

Jordan Jordanian Tourism Sector".(in Arabic).  

.  Vol. (3), No. (3), November Journal of Social Sciences

2010. 
 Temporal Variations in Water Use: The Case of the عبجالفتاح عبجالود.  

Jordan , Jordan –Greater Amman Municipality 
(Accepted for Publication),  .ial SciencesJournal of Soc 
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  السذاركة في السؤتسرات والشجوات العمسية
 
 السذاركة نؽع مكان وتاريخ انعقاده اسػ السؤتسر والجية السشعسة  
 نجوة مدتقبل الزراعة في األردن / مركز  

جامسعة فيالدلفيا  –الجراسان السدتقبمية 
 ووزارة األردنية

 ال

عسان/  –فشجق الريجشدي 
23/8/2008 

 مشاقذة

دور السرأة في اإلدارة  –حمقة عسل  
 –الستكاممة لمسياه / كمية الزراعة 

الجامعة األردنية بالتعاون مع كرسي 
 الشؽنيدكؽ في الجامعة األردنية.

 مشاقذة 2007-3-8الجامعة األردنية/ 

 مشاقذة 30/5/2006الجامعة األردنية/  نجوة السياه والثقافة 
     

  الجورات التجريبية
 
 اسػ الجورة والجية السشعسة 

 
 التاريخ

، تػ تشعيسيا بالتعاون دورة اإلدارة الستكاممة لمسؽارد السائية / الجامعة األردنية 
بيؼ مركز البحؽث والجراسات السائية والبيئية ومركز االستذارات والخجمات الفشية 

 في الجامعة األردنية.

31/10/1998 – 
22/12 /1998 

دورة التثقيف السائي وكفاءة استخجام السياه في القطاع الزراعي األردني/  
 السشعسة العربية لمتشسية الزراعية والجسعية األردنية لمسحافعة عمى السياه

27 -1/10/2004 

استخجام برمجية نعػ السعمؽمات الجغرافية/ الذركة االستذارية ألنعسة  
 األردن –عسان  – (Inf0graph)غرافية السعمؽمات الج

6-2-2006 

دورة تجريبية بعشؽان "كتابة األوراق التحثية باستخجام التغ. عقجت برعاية مركز  
 الجامعة األردنية  –االعتساد وضسان الجؽدة 

26/3 /2018 

دورة تجريبية بعشؽان " استخجام السشرات الرقسية في التجريس". عقجت برعاية  
 الجامعة األردنية –تساد وضسان الجؽدة مركز االع

3/4 /2018 

دورة تجريبية بعشؽان "تطبيق أساليب التعميػ الحجيثة واستخجام البؽابة التعميسية  
 –نحؽ تحديؼ التعميػ والتعمػ". عقجت برعاية مركز االعتساد وضسان الجؽدة  –

 الجامعة األردنية

4/4/2018 

مات والسخططات باستخجام ميكروسؽفت". دورة تجريبية بعشؽان " عسل الرسؽ  
 الجامعة األردنية –عقجت برعاية مركز االعتساد وضسان الجؽدة 

27/6 /2018 
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  األنذطة التجريدية

 
 التي  الجراسية والسؽاد السقررات 

 تجريدياب قام
 الجراسات  البكالؽريؽس

 العميا
    إدارة السؽارد السائية 
    رد الطبيعيةالتشسية السدتجامة لمسؽا 
    السحافعة عمى السؽارد الطبيعية 
    السؽارد السائية 
    نساذج إقميسية 
    جغرافية الؽطؼ العربي 
    الجغرافية االجتساعية 
    جغرافية الخجمات 
    جغرافية األردن 
 
 

  العزؽية في الييئات والجسعيات العمسية السيشية
 
 العمسية السيشية ومكانيا اسػ الييئة والجسعية 

 
 التاريخ

 1988 . جسعية البيئة األردنية1 

 1. American Water Works Association 1982 
 American water Resources Association .3 1983 
 4 .Water Resources Specialty Group - Association of 

American Geographers (A.A.G.).                                           

                       

1983 

 
  السشح والجؽائز التي حرل عمييا 

 
 التاريخ الجية السانحة لمجائزة ومكانيا اسػ الجائزة 
 /   
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