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 كلمة( 051) في حدود  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

 

Socio- Economic Aspects of the East Ghor Canal Project, Jordan. 

 
 The Jordan Valley has been characterized by irrigated farming for many years but the 

East Ghor Canal Project represents the first stage of the most recent     development. This 

study examines some of the changes which have occurred in the project since its initiation 

over two decades ago. The socio-economic changes are seen partly through the continuing 

adjustment of cropping patterns which are analyzed at both block and farm level. These are 

the results of several influences including a greater and more reliable supply of water, new 

crop marketing opportunities, a reformed land tenure system a developing infrastructure of 

farm co-operatives, a farmers’ association and extension services to provide supplies, credits 

and other assistant to farmers.   

                                                      

        This study uses a sample of over 350 farmers in the project to establish their general 

characteristics and to statistically test farmer-farm relationships in attempt to better 

understand farmer behavior, particularly with regard to their use of elements of the evolving 

infrastructure. Several spatial variations are found in the socio - economic characteristics of 

farmers and their farming behavior. Some of these shows that farmers in the earlier developed 

northern blocks of the project, with its better environment for irrigated farming, tend to 

behave differently from those of the more recently, poorer and more arid in the south. Many 

of these spatial variations are, however, complex and not easily explained. The study ends 

with a nine-fold grouping of the sampled farmers based on a wide range of socio - economic 

variables.                                                          
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 األعمال اإلدارية
 

 المدة الزمنية مسمى العمل اإلداري
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 اللجان والمهام
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 عضو مجلس الكلية سنوات( عشر (
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مر المعرفي الدولي حوار عضو اللجنة اإلدارية والتنظيمية للمؤت

 اآلداب/ المسؤول المالي للمؤتمر
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 عضو فريق العمل الخاص بالخطة اإلستراتيجية للجامعة. (2009-2010)

 عضو اللجنة التوجيهية في الجامعة لتدريس مادة الثقافة الوطنية  (2019/2019)

 و اإلنسانيةمقرر لجنة المواصفات في كلية العلوم االجتماعية  (2001-2009)

 مقرر لجنة المواصفات في كلية اآلداب  (2009-2010) 

  و اإلنسانية مقرر لجنة فنية لمشتريات كلية العلوم االجتماعية (2001-2009)

 مقرر لجنة فنية لمشتريات كلية اآلداب  (2010 -2009) 
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 منسق حلقات البحث والنقاش في القسم        )أربع سنوات(

     عضو لجنة استالم و تدقيق نتائج االمتحانات في القسم                   )كل سنة( 

 لجنة الخطة في قسم الجغرافيا مقرر 2022/2024

 كلية اآلداب الدراسات العليا والبحث العلمي في عضو لجنة 2011/2021،2022/2024
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 سم مقرر اللجنة االجتماعية والثقافية في الق )عدة سنوات(

 مرشد طلبة السنة الرابعة  ) ثماني سنوات(

 منسق مادة جغرافية األردن  ) سنتان(

 مقرر اللجنة اإلدارية في القسم  )سنة واحدة(

 عضو لجنة النظر في طلب تعيينات في القسم  )2019/2019(

 عضو لجنة اإلشراف على انتخابات مجلس الطلبة  ) كل سنة(

 نتائج االمتحانات في الكلية  عضو لجنة تدقيق )كل سنة(

 مقرر لجنة مناقشة طلبة الدراسات العليا )المشرف(. )عدة سنوات(

 عضو الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. 2020

 (IBG)عضو اتحاد الجغرافيين البريطانيين  1990 
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مادة  جامعة البترا لتدريس عضو هيئة تدريس غير متفرغ في

 طن العربي "."جغرافية الو

 عضو لجنة مناقشة رسائل و أطروحات طلبة الدراسات العليا. )عدة سنوات(

 مقرر اللجنة االجتماعية والثقافية في القسم (2012/2014،2014/2013) 
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 منسق مادة مدخل إلى الجغرافيا. (2011،2012،2013،2011) 

 عضو ومقرر اللجنة الثقافية واألنشطة العلمية في القسم  )سبع سنوات( 

 

(2012-2011) 

عضو هيئة تدريس غير متفرغ في أكاديمية األمير الحسين بن 

 ني للحماية المدنية لتدريس مادتي:عبد هللا الثا

 لمناخ و التغيرات "،  "الزراعة في األردن""مبادئ ا
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 تنمية األرياف و البوادي في األردن عنوان الكتاب

 منشور حالة الكتاب

، عامر باكير، نبيل علي، مجد ، زهير توفيقعلي عنبر، جواد العناني، إبراهيم بدران المؤلفون

 .خمش الدين

 ، عمان، األردن. أآلن ناشرون و موزعون الناشر

 2017 السنة

 األولى الطبعة
 

 الثانوي الجغرافيا اإلقتصادية للصف األول عنوان الكتاب

 منشور حالة الكتاب

 ، نجاح كاللدة، سميح عودة ، موسى سمحة، نسيم برهم عنبرحسن  ليع، أحمد الزعبي المؤلفون

 ، عمان، األردن.وزارة التربية و التعليم األردنية الناشر

 1993 السنة

 األولى الطبعة
 

 .مدينة طولكرم : دراسة في البيئتين الطبيعية و البشرية عنوان الكتاب

 منشور حالة الكتاب

 علي حسن عنبر المؤلفون

 ، تونسالمنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم الناشر

 1987 السنة

 األولى الطبعة
 

 Socio-Economic Aspects of the East Ghor Canal Project, Jordan عنوان الكتاب

(PhD Thesis). 

 Published- pdf حالة الكتاب

 Ali Hasan Dawod Anbar المؤلفون

 .University of Southampton, Southampton, UK الناشر

 1983 السنة

 First الطبعة
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 والمشاريع البحثية* الجامعيةالرسائل و األطروحات اإلشراف على 
 

 المستوى السنة اسم الطالب  عنوان الدراسة الجامعية

 ماجستير 1996 ماجدة أحمد أبو زنط التباين التنموي في لواء طولكرم.

واالجتماعية لتنفيذ المشروعات اآلثار االقتصادية 

 التنموية في األغوار الجنوبية.
 ماجستير 1999 يفاروق أحمد العمر

الضليل  تطور االستغالل االقتصادي في منطقة وادي

 واتجاهاته المستقبلية.
 ماجستير 1994 فوزية عبد الفتاح بينو

 ماجستير 1991 يل سمورإيناس إسماع جغرافية التنمية. المناطق الحرة األردنية: دراسة في

 ماجستير 1991 عبد الناصر مصطفى السقا البقعة. تطور االستغالل الزراعي في منخفض

األبعاد  - تفتت الوحدات الزراعية في قضاء المصطبة

 والنتائج.
 ماجستير 2000 عمر محمد الضيافلة

واقع االستغالل الزراعي في لواء الشونة الجنوبية 

سلوك المزارع الختيار التراكيب والعوامل المؤثرة في 

 المحصولية.

 ماجستير 2001 يوسف أحمد العايدي

 ماجستير 2009 نسرين سليمان الراموني التباين التنموي في لواء ناعور.

األنماط المكانية لتوزيع السكان في مدينتي المفرق 

 والسلط/ األردن.
 ماجستير 2012 وليد الجراح

نماط استعماالت األرض في التغيير السكاني وأثره في أ

(  باستخدام 2010 -1999مدينة السلط  خالل الفترة )

 (.GISنظام المعلومات الجغرافية )

 ماجستير 2012 مالك العوايشة

 1993التغير السكاني في مدينة مأدبا خالل الفترة من 

 . 2011الى 
 ماجستير 2019 جهاد الدقس

ة الحكومية  تقييم  مواقع المستشفيات والمراكز الصحي

 .إربد الكبرى وكفاءة خدماتها في
 هدكتورا 2021 عامر مسلماني

-1999تقييم خطط التنمية في األردن خالل الفترة )

2019). 
 هدكتورا  ماجدولين أبو دلهوم

في األردن و  العكسيةالداخلية الهجرة اتجاهات و أنماط 

 العوامل المؤثرة فيها
 دكتوراه  بشار علي الخوالدة

 ماجستير   إبراهيم علي السواعير محمد (2022-2000ادرات الزراعية األردنية )الص

لطلبة  * باإلضافة إلى اإلشراف على مشاريع التخرج

 .مستوى البكالوريوس
 ( مشروع بحثي200أكثر من )
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 المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
 

 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة 
 التحديات و الواقع :األردن في المائي األمن ندوة
 الجمعية و األردنية الجامعة في الجغرافيا قسم

 األردن - البيئية الجغرافية

 األردن عمان، ،األردنية الجامعة
12/4/2024 

 إلقاء كلمة االفتتاح
  و تعقيب حضور و مناقشةو  تنظيم

 إلى الطريق الذكي: التعلم الرابع" الدولي المؤتمر

 المستقبل".
 الشبكة العربية، الجامعات اتحاد فيالدلفيا، جامعة
 االتحاد بعد، عن التعلم و المفتوح للتعليم العربية
 ،المستدامة التنمية و اإلنساني للعمل العربي
 كلية سلوفينيا، في ةمتوسطي اليورو الجامعة

  المفتوحة. القدس جامعة ،التقنية الجامعية لومينوس

 ، عمان، األردن فيالدلفيا جامعة

26-29 /10/2022 

 

 .حضور و مناقشة

: عنوان تحت  الثامن االقتصادي المؤتمر

 الغذائي واألمن والمياه الطاقة اقتصاديات"

الجمعية األردنية للبحث  ،"الطبيعية والموارد

 ترا ، و جامعة البالعلمي و الريادة و اإلبداع

 ،عمان ، األردن جامعة البترا
23/9/2022 

 .حضور و مناقشة

Workshop on: "Climate change policy  

in Jordan: reflecting on successes, 

."27-challenges and preparing for COP 

Nottingham Trent University, UK & 

Jordan).( EnvironmentMinistry of  

Jordan man,Am ,Hotel St Regis 

July 3rd 2022.  
 .حضور و مناقشة

 للبحث العلمي في األردن. عاشرالمؤتمر ال

الجمعية األردنية للبحث العلمي و الريادة و  

 هليةاألعمان اإلبداع و جامعة 

 

 عمان، األردن، األردنيةعمان جامعة 

72/11/7271 
 .حضور و مناقشة

 ندوة اآلفاق المستقبلية ألزمة اإلدارة في

  الدولة.
 فيالدلفيا المستقبلية، جامعة تالدراسا مركز

 

 

 

 

 

 

 

ندوة اآلفاق المستقبلية للمشاريع الصغيرة 

مركز الدراسات المستقبلية، و المتوسطة، 

األردن،  -، عمان جامعة فيالدلفيا

9/9/2019 

 

المؤتمر االقتصادي الدولي الخامس " 

اإلقتصادات الصاعدة بين البرامج االقتصادية 

الجمعية األردنية للبحث المعايير الدولية، و

، العلمي والريادة واإلبداع ، وجامعة البترا

20/9/2019. 

 

الجمعية ندوة واقع التنوع الحيوي في األردن، 

األردنية للبحث العلمي و الريادة و اإلبداع، 

41/10/2019. 

 

مركز  ندوة اآلفاق المستقبلية لالمركزية،

، عمان، معة فيالدلفياالدراسات المستقبلية، جا

 .29/9/2019 األردن،

، األردن -، عمانجامعة فيالدلفيا

1/2/2020. 

 

 

 حضور و مناقشة.

 

 

 

 
 المؤتمر التاسع للبحث العلمي في األردن. 

الجمعية األردنية للبحث العلمي و الريادة و 

 اإلبداع و الجامعة األردنية

 

 ، األردن، عمانالجامعة األردنية

9/11/2019. 

 حضور و مناقشة.

 ندوة اآلفاق المستقبلية للشباب

 دلفيامركز الدراسات المستقبلية، جامعة فيال 

 األردن، -، عمانجامعة فيالدلفيا

 24 /12/2019. 

 حضور و مناقشة.

 ندوة  قصص النجاح في الريادة و اإلبداع 

الجمعية األردنية للبحث العلمي و الريادة و 

 اإلبداع

 

الجمعية األردنية للبحث العلمي و 

األردن،  -، عمانالريادة و اإلبداع

29/11/2019 

 حضور و مناقشة.

للمشاريع الصغيرة و   آلفاق المستقبليةندوة ا

 المتوسطة.

 مركز الدراسات المستقبلية، جامعة فيالدلفيا 

األردن،  -عمان جامعة فيالدلفيا

9/9/2019 

 حضور و مناقشة

المؤتمر االقتصادي الدولي الخامس " 

اإلقتصادات الصاعدة بين البرامج االقتصادية 

للبحث  الجمعية األردنية، "والمعايير الدولية

  ، و جامعة البتراالعلمي و الريادة و اإلبداع

 عمان، األردن ،جامعة البترا

20/9/2019. 

 حضور و مناقشة.

 ندوة واقع التنوع الحيوي في األردن.

الريادة و والجمعية األردنية للبحث العلمي 

 اإلبداع

الجمعية األردنية للبحث العلمي و 

 41/10/7212الريادة و اإلبداع،

 مناقشة. حضور و
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 ندوة اآلفاق المستقبلية للتطرف واإلرهاب. 

 مركز الدراسات المستقبلية، جامعة فيالدلفيا

مركز الدراسات المستقبلية، جامعة 

، عمان ، األردن، فيالدلفيا

13/1/2019. 

 حضور و مناقشة.

ندوة اآلفاق المستقبلية للمشاركة السياسية 

 .  والمجتمعية

 ة، جامعة فيالدلفيامركز الدراسات المستقبلي

الدراسات المستقبلية ، جامعة مركز 

 ،األردن، عمان، فيالدلفيا

22/10/2016. 

 حضور و مناقشة.

نمية األرياف ندوة اآلفاق المستقبلية لت

  والبوادي في األردن

 مركز الدراسات المستقبلية، جامعة فيالدلفيا

 

مركز الدراسات المستقبلية، جامعة 

 ألردن،، عمان، افيالدلفيا

40/1/2011 

 -بعنوان :  بحثية تقديم ورقة
 

إشكالية الماء و التغيرات  *

 المناخية في البادية األردنية

 المؤتمر السادس للبحث العلمي في األردن. .

الجمعية األردنية للبحث العلمي، و جامعة 

 الزيتونة

 

 الجمعية األردنية للبحث العلمي، 

 ،عمان، األردن، و جامعة الزيتونة

24/11/2014 

  -بعنوان :  بحثية تقديم ورقة
 

في الحوض  المناخيالتغير *

 الشرقي للبحر المتوسط.

المؤتمر العربي السادس للخبراء العرب في 

 األسماء الجغرافية. 

 المركز الجغرافي الملكي األردني

، المركز الجغرافي الملكي األردني

 14/9/2012-10/9عمان، األردن،

 حضور و مناقشة

إلنتاج الزراعي والغذائي واقتصاديات العالم ا

األردن -المعهد البريطاني في عمان العربي.

(CBRL بدعم األكاديمية البريطانية وجامعة )

 لندن لالقتصاد

األردن -المعهد البريطاني في عمان

(CBRL )، عمان، األردن 

 29-29/1/2012 

 حضور و مناقشة

 

 

مية أثر التغيرات الديموغرافية على التن

 االقتصادية في األردن.

منتدى عبد الحميد شومان الثقافي بالتعاون مع  

 المجلس األعلى للسكان

منتدى عبد الحميد شومان الثقافي 

 .4/12/2011عمان ، األردن، 

 حضور و مناقشة

 مؤتمر حوار اآلداب

 كلية اآلداب، الجامعة األردنية

 ، كلية اآلداب، الجامعة األردنية

19-22/9/2010. 

 حضور و مناقشة 

 المدير المالي للمؤتمر 

ندوة االستشعار عن بعد ونظم المعلومات 

 قسم الجغرافيا، الجامعة األردنية، الجغرافية

كلية اآلداب، الجامعة  قسم الجغرافيا،

 .20/3/2009 األردنية ،

 حضور و مناقشة

 مؤتمر الري الدولي األول. 

المياه اتحاد الجغرافيين العالمي وسلطة تطوير 

 والطاقة الباكستانية

سلطة تطوير المياه والطاقة 

 ، الباكستانية

 1996/ 9/1-3باكستان،  -الهور

 -تقديم بحثين بعنوان: 

تقنيات الري المستخدمة في  *

  الشرقية مشروع قناة الغور
 

الموازنة المائية لقناة الغور  *

 .الشرقية

مؤتمر "بعض مظاهر التحديث الزراعية 

  .جتماعية واالقتصادية"وآثارها اال

و مشروع  كلية الزراعة، الجامعة األردنية

التعاون بين دول البحر المتوسط، 

(MERCOOP ) 

 ،كلية الزراعة، الجامعة األردنية

 عمان، األردن

 1993أيار،  19-24 

  -:بعنوان   تقديم و رقة بحثية
 

أنماط ملكية األراضي  *

الزراعية في وادي األردن 

 .الشرقي
 

 

 

الجغرافيين  معهدالمؤتمر السنوي ل

 (IBGالبريطانيين )

University of Southampton. 

Southampton, UK. 

 Jan., 1982  

 -تقديم ورقة بحثية بعنوان: 
 

تغير أنماط استعماالت  *

األرض في مشروع قناة 

 الغور الشرقية.

 مشاركة إدارية. 
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 دورات التدريبيةال
 

 ةاسم الدورة والجهة المنظم

 

 التاريخ

 2006 .مركز االستشارات، الجامعة األردنية(،  (SPSSالتحليل اإلحصائي باستخدام  

كلية الملك عبد هللا الثاني   ،(JUCDL)دورة المهارات الحاسوبية  

 .  لتكنولوجيا المعلومات، الجامعة األردنية

2009 

 19/11/2019 جامعة األردنية.مركز االعتماد وضمان الجودة، ال -مهارات اإلدارة و القيادة 

مركز االعتماد وضمان الجودة،  - براءات االختراع وتسجيل الملكية الفكرية

 الجامعة األردنية.

19/11/2019 

مركز االعتماد وضمان  الجودة،  -أخالقيات التدريس من منظور تطبيقي 

 الجامعة األردنية.

29/11/2019 

 29/11/2019 وضمان الجودة، الجامعة األردنية. مركز االعتماد -مهارات البحث العلمي 

مركز االعتماد وضمان الجودة، الجامعة  -الخطة اإلستراتيجية و التشغيلية 

 . األردنية

9/12/2019 

مركز االعتماد وضمان الجودة،  -السلوك المسؤول إلجراء األبحاث العلمية 

 الجامعة األردنية.

19/12/2019 

مركز االعتماد وضمان الجودة، الجامعة  -ة العربية الرسم اإلمالئي في اللغ

 .األردنية

23/12/2019 

مركز االعتماد وضمان الجودة،  -التحليل اإلحصائي و معالجة البيانات 

 .الجامعة األردنية

11-16/1/2020 

مركز االعتماد وضمان  -التوعية بأمن المعلومات في الفضاء السيبراني

 .الجودة، الجامعة األردنية

2/2/2020 

مركز االعتماد وضمان  -مايكروسوفت إكسل المستوى األساسي إلى المتوسط 

 .الجودة، الجامعة األردنية

6/2/2020 

مركز االعتماد وضمان  الجودة،  -أخالقيات التدريس من منظور تطبيقي 

  .الجامعة األردنية

29/11/2019 

 29/11/2019 ، الجامعة األردنيةمركز االعتماد وضمان الجودة -مهارات البحث العلمي 

 مركز االعتماد وضمان الجودة، الجامعة -الخطة اإلستراتيجية و التشغيلية 

 األردنية.

9/12/2019 

 
 
 

 األنشطة التدريسية
 

 الدراسات العليا البكالوريوس حديثاالمقررات والمواد الدراسية التي قام بتدريسها 
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  * جغرافية الزراعة

  * جغرافية الريف

  * جغرافية التنمية

  * جغرافية األردن اإلقليمية

  * الجغرافيا اإلقتصادية

  * جغرافية المدن

 *  التنمية الريفية المتكاملة

 *  و السياسية للشرق األوسط الجغرافيا اإلقتصادية

 
 

 العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية
 

 هنية ومكانهااسم الهيئة والجمعية العلمية الم

 

 التاريخ

 2020 .الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، عمان، األردن

Institute of British Geographers (IBG), UK. 1980 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التي حصل عليها التقديرية المنح والجوائز
 

 التاريخ الجهة المانحة للجائزة ومكانها اسم الجائزة

 2011 .الجمعية الجغرافية السعودية .ةدرع الجمعية الجغرافية السعودي

 2012 .القوات المسلحة األردنية .درع القوات المسلحة األردنية

 2012 .المركز الجغرافي الملكي األردني .درع المركز الجغرافي الملكي األردني

 2024 ن.األرد – الجمعية الجغرافية البيئية .األردن – درع الجمعية الجغرافية البيئية

 


