السيرة الذاتية 1
االسم :كايد عثمان أبو صبحة
الحالة االجتماعية:متزوج
تاريخ الميالد1944 :
المؤھل ألعلمي:دكتوراة فلسفة
التخصص:جغرافية بشرية  -جغرافية مدن:تخصص رئيسي ،وجغرافية سكان :تخصص فرعي
المؤھالت العلمية :
دكتوراه جغرافية من جامعة والية بنسلفانيا ،الواليات المتحدة األمريكية،سنة 1981ماجستير علوم جغرافية ،من جامعة والية بنسلفانيااألمريكية ،سنة 1980ليسانس آداب جغرافية من الجامعة األردنية ،سنة 1967ماجستير تربية من الجامعة األردنية ،ستة 1974دبلوم تربية ،من الجامعة األردنية سنة 1970عنوان رسالة ماجستير الجغرافية:
(Ethnic Residential Concentrations in a Selected Set of American
)Cities, 1980. (Pennsylvania State University
عنوان رسالة ماجستير التربية:
"العالقة بين قلق االمتحان والتحصيل الدراسي عند طلب/ة الص/ف الثال/ث اإلع/دادي ف/ي م/دارسعمان /األردن "
عنوان رسالة الدكتوراه في الجغرافية:
-“The Spatial Arrangement and Temporal Changes in Population Age
Structures, 1960_1970, in Three Suburban Areas: Philadelphia, St.Louis
and Milwaukee , Penn .State Univ.1980 .
الرتبة األكاديمية الحالية :أستاذ في الجغرافية البشرية) مدن وسكان (
الخبرات التدريسية :
_1محاض//ر متف//رغ ف//ي قس//م الجغرافي//ة بالجامع//ة األردني//ة من//ذ  81/10/18وحت//ى 81/12/28
لحين وصول شھادة الدكتوراه.
_2أستاذ مساعد )مدرس(ف/ي قس/م الجغرافي/ة بالجامع/ة األردنية،من/ذ ت/اريخ1981 /12/28وحت/ى
.1986/12/5
_3أس///تاذ مش///ارك )أس///تاذ مس///اعد(ف///ي قس///م الجغرافي///ة بالجامع///ة األردنية،من///ذ 1986/12 /16
وحتى).1994/12/5يعود الس/بب ف/ي ت/أخر الترقي/ة إل/ى رتب/ة أس/تاذ إل/ى اإلج/ازات ب/دون رات/ب
التي حصلت عليھ/ا للعم/ل ف/ي جامع/ات عربي/ة أخرى،حي/ث ل/م تك/ن تحتس/ب خدم/ة فعلية،حس/ب
تعليمات الجامعة األردنية(.
_4أستاذ في قسم الجغرافية بالجامعة األردنية،منذ تاريخ . 19994 /12/6

الخبرات التدريسية في جامعات عربية:
_1أس//////تاذ مس//////اعد )مش//////ارك(ف//////ي قس//////م الجغرافي//////ة بجامع//////ة الكوي//////ت ،خ//////الل الع///////ام
الدراسي ) .1988/1987إجازة بدون راتب (
_2أستاذ مشارك )مساعد ( في قسم الجغرافية بجامع/ة اإلم/ارات العربي/ة المتح/دة ،خ/الل الفت/رة
بين عامي 91/90وحتى ),93/92إجازة بدون راتب و إجازة تفرغ علمي (
 – 3محاضر أول برتبة أستاذ في كلية التربية للمعلمين والمعلمات بصور
اعتبارا من العام الدراسي .99/98وحتى 2002
 -4استاذ  ،قسم الجغرافية  /جامعة السلطان قابوس  ،مسقط 2008/2007،
الخبرات اإلدارية:
_1مساعد عميد كلية اآلداب بالجامعة األردنية للعام 85./84
_2رئيس قسم الجغرافية بالجامعة األردنية للعامين الدراسيين  95/94و96/95
 _3رئيس قسم الدراسات االجتماعية  ,كلية التربية بصور من  1999وحتى 2002
 -4رئ//يس قس//م الجغرافي//ة للفت//رة م//ن  2005/2004و 2006 /2005و ، 2007/2006الجامع//ة
األردنية
 -4رئيس قسم الجغرافية  ،الجامعة األردنية . 2009/2008،
البحوث المنشورة :
"_1تحلي//ل البيئ//ة الع//املي:دراس//ة للتركي//ب ال//داخلي ف//ي الم//دن "،ع//دد  ،1مجل//د ، 10حزي//ران
، 1983مجلة دراسات ،الجامعة األردنية.
"_2بعض العوامل المؤثرة ف/ي مس/تويات الخص/وبة ل/دى الع/املين ف/ي الجامع/ة األردني/ة" ،ع/دد
،2مجلد،11،1984مجلة دراسات،الجامعة
األردنية
"_3األنماط المكانية لقيم األراضي ف/ي مدين/ة عمان،وآث/ار بع/ض العوام/ل ف/ي ھ/ذه الق/يم "،ع/دد
،5مجلد،11تشرين ثاني ،1984مجلة دراسات،الجامعة األردنية.
"_4األنماط المكانية لتوزي/ع الس/كان ف/ي مدين/ة عم/ان"،ع/دد،3مجل/د،13،1986مجل/ة دراس/ات،
الجامعة األردنية .
"_5بعض العوامل المؤثرة في السياحة الداخلية والتنزه في األردن"
عدد ،2مجلد ،15،1988مجلة دراسات ،الجامعة األردنية .
_6أنماط الخصوبة في المدن األردنية،وبعض العوامل المؤثرة فيھا"،
المجلة العربية للعلوم اإلنسانية،جامعة الكويت،عدد ،33مجلد ،9شتاء 1989.
"_7البيئة االجتماعية لمدينة عمان"،مجلة العلوم االجتماعية،جامعة الكويت،عدد خاص 1988.
_8الھج//رة الداخلي///ة ف///ي األردن ،طبيعتھ///ا واتجاھاتھا،دوافعھ//ا،وبعض النت///ائج المترتب///ة عليھ///ا
،منشورات الجامعة األردنية،عمان 1987.
"_9التركي///ب الس///كني لمدين///ة الكوي///ت"،مقب///ول للنش///ر ف///ي مجل///ة دراس///ات الخل///يج والجزي///رة
العربية،جامعة الكويت
The Distribution of Population Age Structures in The City of
_10
Amman (Jordan),Durbama no 4,Les Cahers,Tours,France.
"_11التركي//ب الس//كاني ف//ي مدين//ة أب//و ظب//ي"،المجل//ة الجغرافي//ة العربي//ة ،الجمعي//ة الجغرافي//ة
المصرية،العدد. 26،1944

"_12نم//و الس//كان وت//وزيعھم ف//ي مدين//ة أب//وظبي"،مجل//ة كلي//ة اآلداب،جامع//ة اإلم//ارات العربي//ة
المتحدة،العدد التاسع1993،
"_13االتجاھات الحديثة لتطور النظام الحضري في األردن"،مجلة
دراسات،الجامعة األردنية .مجلد)22أ(،عدد5،1995.
 -14تص///نيف خص///ائص األح///واض المائي///ة ف///ي األردن وتفس///يرھا باس///تخدام اس///لوبي التحلي///ل
العاملي واالنحدار المتدرج  ,المجلة التونسية للجغرافيا ,عدد 2000 , 31
 – 15األنماط المكانية لتوزيع السكان قي سلطنة عمان  ,مجلة العلوم االجتماعية  ,الشارقة
 – 16توزيع السكان في سلطنة عمان والتنمية  ,مق/دم ال/ى م/ؤتمر التنمي/ة والتخط/يط ال/زي عق/د
في جامعة السلطان قابوس
 -17جغرافية المدن  ,دار وائل للنشر  ,عمان  ,2003,ط 1وط ،2007 , 2والطبعة الثالثة تحت
الطبع .
 -18كتاب مدخل الى الجغرافية البشرية  ،مشترك  ،دار صفاء للنشر  ،عدة طبعات
 -19التحضر في الوطن العربي والنتائج المترتبة عليه  ،مقدم الى مؤتمر الس/كان والتنمي/ة ال/ذي
عقد في المعھد الديموغرافي . 2004 ،
 -20تحليل الموقع الجغرافي لمدينة حلب  ،مقدم الى مؤتمر الحياة االقتصادية لمدين/ة حل/ب عب/ر
التاريخ . 2006 ،
 -21الھج//رة الداخلي//ة ف//ي األردن  :حجمھ//ا واتجاھاتھ//ا  ,باس//خدام نت//ائج تع//داد  ، 2004مقب//ول
للنشر في مجلة دراسات  ،الجامعة األردنية .
المؤتمرات العلمية:
_1الن///دوة الدولي///ة للق///رن األفريقي،عق///دت ف///ي معھ///د البح///وث والدراس///ات األفريقية،جامع///ة
القاھرة،عام ،1985اشتراك ببحث عنوانه"مستوى التغذية عند سكان القرن األفريقي".
_2الندوة الدولية الثانية عن حوض النيل،عقدت في معھد البحوث
والدراسات األفريقية ،اشتراك ببحث عنوانه "مقومات اإلنتاج الغذائي في السودان "
_3اجتماع االتحاد الجغرافي الدولي،مجموعة عمل
السكان والمدن ،مدريد ،1986اشتراك ببحث عنوانه "
" Land Values in The City of Amman, and Some Factors Affecting These
"Values
-4م//ؤتمر التخط//يط العمران//ي ،عق//د ف//ي معھ//د الجغرافي//ة والتھيئ//ة العمراني//ة ،جامع//ة وھ//ران
،الجزائر  ،1987اشتراك ببحث عنوانه “السكن العشوائي في مدينة عمان”
_5ندوة االتجاھ/ات الحديث/ة ف/ي الجغرافية،جامع/ة اإلس/كندرية ،ن/وفمبر، 1995اش/تراك ببح/ث
عنوانه"استخدام التحليل العاملي في دراسة التركيب الداخلي للمدن "
 _6مؤتمر السكان والتنمية  ,المعھد الديموغرافي  ,القاھرة  ,اش/تراك ببح/ث عنوان/ه " التحض/ر
في الوطن العربي والنتائج المترتبة عليه "
_7مؤتمر الحياة االقتصادية في حلب عبر التاريخ  ,ومشاركة ببحث عنوانه " التحليل الجغرافي
لموقع مدينة حلب "
 -8ن//دوة مش//كلة الس//كان والتنمي//ة ف//ي ال//وطن العرب//ي ف//ي الخرط//وم خ//الل الفت//رة م//ن 17-15
 , 2009/3 /اش//تراك ببح//ث عنوان//ه " االتجاھ//ات الحديث//ة للنم//و الس//كاني ف//ي األردن والنت//ائج
المترتبة عليھا"
المساقات التي قمت بتدريسھا :
_1جغرافية المدن على مستوى الماجستير.
_2جغرافية العمران على مستوى البكالوريوس ،

_3التخطيط اإلقليمي
_4التحليل العمراني على مستوى الماجستير
_5مناھج البحث والتحليل الكمي فبي الجغرافيا على مستوى الماجستير
_6نظرية الموقع
_7جغرافية السكان
_8مدخل إلى الجغرافية البشرية
_9جغرافية الوطن العربي
_10اإلنسان والبيئة
_11المجتمع العربي
_12مجتمع األمارات
_14سكان الوطن العربي
_ 15الجغرافية االقتصادية
_16خرائط
 _17جغرافية الريف
_18جغرافية المدن على مستوى البكالوريوس
 -19التحليل الحضري _ دراسات عليا
 _20النظام الحضري ومشكالته _دراسات عليا
 _21قراءات جغرافية نقدية _ دراسات عليا
عضوية اللجان
-1
مجلس كلية االداب  ،الجامعة األردنية  ،عدة سنوات .
لجن//ة الدراس//ات العلي//ا ،كلي//ة االداب ،الجامع//ة األردني//ة ،ع//دة س//نوات ،ولجن//ة الخط//ة
-2
والبحث العلمي في كلية اآلداب  ،عدة سنوات وحتى الوقت الحاضر.
مجلس الجامعة األردنية عام 98 /97
-3
لجنة الدراسات والبحوث العلمية ،وزارة التعليم العالي  ،عمان
-4
عدة لجان اكاديمية في الجامعة االردنية
-5
اإلشراف والمناقشة
 -1األشراف على أكثر من خمسة عشر رسالة ماجستير ودكتوراة في الجامعة االردنية
 -2االشتراك في مناقشة أكثر من عشرين رسالة ماجستير ودكتوراة
العنوان الحالي:
قسم الجغرافية /كلية اآلداب
الجامعة األردنية /عمان __ األردن
العنوان االلكتروني kayed_a@yahoo.com:
معرفون :
 _1أ.د .يحيى فرحان  /قسم الجغرافية  ،كلية اآلداب  ،الجامعة األردنية  /عمان األردن
 _2د.بلقاسم المختار /قسم الجغرافية  /جامعة السلطان قابوس
 -3د .عصام الرواس ،كلية اآلداب والعلوم االجتماعية  ،جامعة السلطان قابوس

