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    المؤهالت الدراسية
 

 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
تخطيط اقتصاديات المدن  دكتوراة الفلسفة 

 ونظم المعلومات الجغرافية
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 2005 الجامعة األردنية الجغرافيا/ الجغرافية االقتصادية ستيرالماج 
 2002 الجامعة األردنية الجغرافيا البكالوريوس 

 

  التخصص ومجاالت االهتمام
 

 الجغرافية البشرية التخصص العام 
 تخطيط اقتصاديات المدن ونظم المعلومات الجغرافية التخصص الدقيق 
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  السجل الوظيفي 
 

 
  األعمال اإلدارية واللجان 

 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام

 15/9/2022– 15/9/2021 نائب عميد كلية اآلداب للدراسات العليا والبحث العلمي/ الجامعة األردنية

 11/6/2020 – 26/7/2017 عة/ الجامعة األردنيةمكتب تنسيق متطلبات الجامالمؤسس لمدير ال

 اآلن – 14/2/2020 عضو مجلس أمناء كلية المركز الجغرافي للعلوم المساحية والجيومكانية

 13/2/2020 – 14/2/2016 عضو مجلس أمناء كلية المركز الجغرافي للعلوم المساحية 

 2014/2015 ة عن الجامعة األردنيعضو اللجنة الفنية للتعداد العام للسكان والمساكن، ممثالً 

مركز عضو لجنة تحكيم وتقييم اإلطار العام لمناهج الدراسات االجتماعية والوطنية، ال
 الوطني للمناهج، األردن.

2021 

 2015/2016 عضو مجلس الجامعة األردنية، ممثل كلية اآلداب

 فية التطبيقية فيعضو اللجنة الخاصة بدراسة إنشاء برنامج ماجستير في الديموغرا
 الجامعة األردنية بالتنسيق مع المجلس األعلى للسكان

2016 

 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة

 الوقت الحاضر – 13/8/2022 لجامعة األردنيةا -قسم الجغرافيا  أستاذ دكتور

نائب عميد كلية اآلداب للدراسات العليا 
 لميوالبحث الع

 15/9/2022 – 15/9/2021 الجامعة األردنية –كلية اآلداب 

 13/8/2022 – 13/8/2017 لجامعة األردنيةا -قسم الجغرافيا  استاذ مشارك

مكتب تنسيق متطلبات الجامعة،  مدير مكتب تنسيق متطلبات الجامعة
 الجامعة األردنية.

26/7/2017 - 11/6/2020 

 12/8/2017 - 13/8/2012 جامعة األردنيةلا -قسم الجغرافيا  استاذ مساعد

 4/9/2016 - 7/9/2014 لجامعة األردنيةا -قسم الجغرافيا  رئيس قسم الجغرافيا

 School of Geography – University مساعد تدريس
of Leeds 

Oct. 2010 – May 2012 

 31/3/2008 – 26/10/2005 لجامعة األردنيةا -قسم الجغرافيا  مساعد تدريس

 2005 – 2003 وزارة التربية والتعليم مدرس جغرافيا
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 2021/2022 رئيس لجنة الدراسات العليا في كلية اآلداب، الجامعة األردنية

 2021/2022 رئيس لجنة البحث العلمي في كلية اآلداب، الجامعة األردنية

 2021/2022 ةعضو مجلس كلية الدراسات العليا، الجامعة األردني

 2021/2022 عضو مجلس كلية اآلداب، الجامعة األردنية
 2015/2016و 2014/2015

 2021/2022 عضو لجنة الخطة وضمان الجودة، قسم الجغرافيا، كلية اآلداب، الجامعة األردنية
2022/ 2023 

 2021/2022 ردنيةعضو لجنة الشؤون العلمية والثقافية، قسم الجغرافيا، كلية اآلداب، الجامعة األ

 2021/2022 ةمقرر لجنة التواصل مع الخريجين، قسم الجغرافيا، كلية اآلداب، الجامعة األردني

 2020/2021 ممثل قسم الجغرافيا في مجلس كلية اآلداب، الجامعة األردنية

مي، منسق تعلم مدمج، للمواد التالية: الثقافة الوطنية، مهارات التعلم والبحث العل
 لسفة والتفكير الناقدمهارات التواصل، الف

؛ 2018/2019؛ 2017/2018
2019/2020 

؛ 2018/2019؛ 2017/2018 منسق مادة الثقافة الوطنية، الجامعة األردنية
؛ 2018/2019؛ 2017/2018 مقرر اللجنة التوجيهية لمادة الثقافة الوطنية، الجامعة األردنية 2019/2020
2019/2020 

؛ 2018/2019؛ 2017/2018 ، الجامعة األردنيةارات التعلم والبحث العلميمهمقرر اللجنة التوجيهية لمادة 
2019/2020 

؛ 2018/2019؛ 2017/2018 ، الجامعة األردنيةمهارات التواصلاللجنة التوجيهية لمادة  مقرر
2019/2020 

؛ 2018/2019؛ 2017/2018 عضو اللجنة التوجيهية لمادة الفلسفة والتفكير الناقد، الجامعة األردنية
2019/2020 

ضابط ارتباط االمتحانات المحوسبة لمواد متطلبات الجامعة، مكتب تنسيق متطلبات 
 الجامعة

؛ 2018/2019؛ 2017/2018
2019/2020 

 2019/2020الفصل الثاني  عضو لجنة متابعة التعلم اإللكتروني عن بعد في الجامعة األردنية

؛ 2018/2019؛ 2017/2018 الجامعة األردنيةمنسق مادة الحياة الجامعية وأخالقياتها، 
2019/2020 

 3/9/2016 – 7/9/2014 رئيس قسم الجغرافيا

 2016 عضو لجنة االعتماد الدولي/ شهادة ضمان الجودة، كلية اآلداب، الجامعة األردنية
 2015/2016 – 2014/2015 مقرر لجنة تسلم النتائج النهائية في قسم الجغرافيا بالجامعة األردنية
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 2014/2015 عضو لجنة تطوير موقع كلية اآلداب

 2/4/2015 رئيس لجنة االنتخابات في قسم الجغرافيا

 2015/2016 – 2014/2015 مقرر لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي في قسم الجغرافيا

 2015/2016 – 2014/2015 مقرر لجنة الخطة وضمان الجودة في قسم الجغرافيا

 2015/2016 – 2014/2015 ألنشطة الثقافية والعلمية في قسم الجغرافيامقرر لجنة ا

 2015/2016 – 2014/2015 مرشد طلبة الدراسات العليا
2022/ 2023 

 2016 عضو لجنة مراجعة الكتب التي تدرس في مادتي التربية الوطنية وجغرافية األردن
 2015 جغرافية األردنمادة مقرر لجنة حوسبة 

 2014 مساعدي البحث والتدريس في كلية اآلدابعضو لجنة دراسة مشكلة 

 - 2014 /2013 عضو لجنة التواصل مع المجتمع المحلي
 اآلن - 2013/2014 عضو لجنة الخطة وضمان الجودة 2014/2015

 2013/2014 منسق مادة مدخل إلى الجغرافيا

 2013/2014 – 2012/2013 ، كلية اآلداب، الجامعة األردنيةأمين سر مجلس قسم الجغرافيا
2021-2022 

 2012/2013 نة الثقافية والعلميةجعضو الل

 2012/2013 عضو اللجنة االجتماعية

 2015 عضو لجنة تحقيق في الشكوى المقدمة من رئيس قسم التاريخ بحق احد الطلبة
عضو لجنة تحقيق في الشكوى المقدمة من د. ابراهيم ابوعرقوب بحق مراسل  قسم 

 سفعلم الن
2016 

 2016 عضو لجنة التحقيق بشان الشكوى المقدمة من سكرتيرة قسم اللغة العربية

 2016/2017 عضو لجنة مادة التربية الوطنية 

 2016/2017 /1فصل  عضو لجنة استالم وتدقيق االمتحانات النهائية في قسم الجغرافيا

 2016/2017 /1فصل  اآلدابعضو لجنة استالم وتدقيق االمتحانات النهائية في كلية 

 2017 – 2015 المرشد األكاديمي لنادي تضاريس الثقافي

 2015/2016 المشرف األكاديمي على لوحة الحائط بقسم الجغرافيا

 رئيس التحرير المسؤول لمجلة لحظة شباب/ مجلة طالبية بكلية االداب
 
 

2014 - 2017 
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   األبحاث العلمية المنشورة
 

يةاألبحاث باللغة اإلنجليز  
1. Khawaldah, H., & Alzboun, N. (2022). Socio-economic and environmental impacts of 

Syrian Refugees in Jordan: A Jordanians’ perspective. Heliyon, 8 (8), e10005. 

2. Hamzah Khawaldah, Nidal Alzboun, & Omar Dayafleh, (2021). Traffic Accidents in 

Jordan and Jordanian Youth Awareness towards its Consequences, Causes, and 

Reduction Methods. Review of international Geographical Education Online. 

Accepted. 

3. Al-Sulaiti, K. I., Abaalzamat, K. H., Khawaldah, H., & Alzboun, N. (2021). Evaluation 

of Katara Cultural Village Events and Services: A Visitors’ Perspective. Event 

Management. 25 (6): 653-664. 

4. Abaalzamat, K. H., Al-Sulaiti, K. I., Alzboun, N. M., & Khawaldah, H. A. (2021). The 

Role of Katara Cultural Village in Enhancing and Marketing the Image of Qatar: 

Evidence From TripAdvisor. SAGE Open, 11(2), 21582440211022737. 

5. Saadeh, H., Al Fayez, R. Q., Al Refaei, A., Shewaikani, N., Khawaldah, H., Abu-Shanab, 

S., & Al-Hussaini, M. (2021). Smartphone Use Among University Students During 

COVID-19 Quarantine: An Ethical Trigger. Frontiers in Public Health, 9. 

6. Saadeh, H., Saadeh, M., Almobaideen, W., Al Refaei, A., Shewaikani, N., Al Fayez, R. 

Q., Khawaldah, H., Abu-Shanab, S., & Al-Hussaini, M. (2021). Effect of COVID-

19 quarantine on the sleep quality and the depressive symptom levels of university 

students in Jordan during the spring of 2020. Frontiers in Psychiatry, 12, 131. 

7. Ali H. Anbar, Tawfeeq M. Al Antary, Jamal Sawwan, Hamzah Khawaldah, Nidal 

Alzboun, & Majdoulin Abu- Dalhoum, (2020). Changing Rainfall Trends and the 

Impact on Cereal Farming in Jordan. Fresenius Environmental Bulletin. Vol. (29) No. 

(12). 

8. Khawaldah, H. A., Farhan, I., & Alzboun, N. M. (2020). Simulation and prediction of 

land use and land cover change using GIS, remote sensing and CA-Markov 

model. Global J. Environ. Sci. Manage, 6, 2: 215-232. 

9. Khawaldah, H. A. (2016). A Prediction of Future Land Use/Land Cover in Amman Area 

Using GIS-Based Markov Model and Remote Sensing. Journal of Geographic 

Information System, 8(03), 412. 

10. Alzboun, N., Khawaldah, H., Allan, M., & Backman, K. (2017). Exploring the Financial 

Leakages in the Classified Hotels in Jordan: A Managerial Perspective. International 

Journal of Hospitality & Tourism Administration, 18(4), 429-443. 

11. Alzboun, N., Khawaldah, H., Backman, K., & Moore, D. (2016). The effect of 

sustainability practices on financial leakage in the hotel industry in Jordan. Journal of 

Hospitality and Tourism Management, 27, 18-26. 

12. Nidal Alzboun & Hamzah Khawaldah, (2016). Toward a Better Understanding to 

Challenges and Opportunities of GCC Tourism in Jordan. 5th International Conference 

of The Gulf Geographical Society: Geographical Dimensions of Tourism 

Development in the Arab Gulf Countries: Reality, Aspirations and Future Challenges. 
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Conference Proceedings. P323-332.  

13. Birkin, M., Khawaldah, H., Clarke, M. and Clarke, G., (2015). Applied Spatial 

Interaction Modelling in Economic Geography: An example of the use of models for 

public sector planning. In: C Karlsson, M Andersson, T Norman (Editors) 2015 

Handbook of Research Methods and Applications in Economic Geography. Edward 

Elgar Publishing, UK. 

14. Musa, R. N., Abu-Hammad, A., Khawaldah, H., & Alzboun, N. (2015). Geographical 

Distribution of Public Secondary Schools and Factors Affecting Success Rates in 

Rammallah and Al-Bireh Governorate using GIS. European Journal of Social 

Sciences, 50 (1), 77-95. 

15. Khawaldah, H., Birkin, M., and Clarke G. (2012). A Review of Two Alternative Retail 

Impact Assessment Techniques: The Case of Silverburn in Glasgow. Town Planning 

Review, 83 (2): 233 - 260. http://dx.doi.org/10.3828/tpr.2012.13 

 األبحاث باللغة العربية:

 

ية وخصائصها في محافظة عمان، أنماط السياحة األثر (. 2022، )نضال الزبون  حمزة خوالدة،، فيصل البحرات .16
 مقبول للنشر. ، مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(،األردن

ة ، مجلالتسوق اإللكتروني وتحدياته في مدينة عمانواقع (. 2022، )نضال الزبون  حمزة خوالدة،، معتصم عليوه .17
 مقبول للنشر. جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(،

ردن: المدن الذكية وإمكانيات تطبيقها على مدينة عمان، األ(. 2022نضال الزبون، ) حمزة خوالدة،، لهمجد العت .18
 .203-180: (2(، العدد )30المجلد ) ، مجلة الجامعة اإلسالمية بغزة،دراسة استطالعية

الت والحلول واقع النقل الحضري في مدينة عمان: المشك(. 2022نضال الزبون، ) حمزة خوالدة،، النا الحسن .19
 .150-122: (2(، العدد )30المجلد ) ، مجلة الجامعة اإلسالمية بغزة،المقترحة

ة في السياحة الريفية ودورها في تنمية المجتمعات المحلي(. 2022) حمزة خوالدة،، نضال الزبون، إسالم صندوقة .20
-97: (1(، العدد )15المجلد ) .المجلة األردنية للعلوم االجتماعية، األردن: مسار درب األردن حالة دراسية

128. 

قتصادي بين (. استخدام التحليل العاملي لدراسة التباين االجتماعي واال2020) حمزة خوالدة،أريج دغرا، نسيم برهم،  .21
 .35-9: 3(، العدد 26المجلد )األحياء في مدينة عمان، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، جامعة آل البيت، 

(. تقييم استعماالت األراضي وأحكام التنظيم في مشاريع قطع األراضي 2021) خوالدة،حمزة هند اسحاقات،  .22
 لواء ماركا حالة دراسية، مجلة جامعة /1المخدومة لذوي الدخل المتدني في محافظة عمان: مشروع طبربور 

 .1498-1465: (9(، العدد )35المجلد ) النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(،

اءات (. تقييم القدرة اإلبتكارية في األردن باستخدام مؤشر بر 2021نسيم برهم، ) حمزة خوالدة،صفاء الوديان،  .23
 .28-1: (1(، العدد )35اإلختراع، مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(، المجلد )

نظم المعلومات  (. نمذجة وتخطيط مواقع مراكز الدفاع المدني في محافظة اربد باستخدام2020) حمزة خوالدة، .24
 :(3(، العدد )47المجلد ) ،الجغرافية ونموذج تخصيص الموقع، مجلة دراسات: العلوم االنسانية واالجتماعية

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=XbLyDGUAAAAJ&citation_for_view=XbLyDGUAAAAJ:XD-gHx7UXLsC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=XbLyDGUAAAAJ&citation_for_view=XbLyDGUAAAAJ:XD-gHx7UXLsC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=XbLyDGUAAAAJ&citation_for_view=XbLyDGUAAAAJ:XD-gHx7UXLsC
http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=5ErfBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=info:jUjf1UAD_GEJ:scholar.google.com&ots=f28rhI6E6Z&sig=utXH1jt73fQGVHEvfpT1aLb_fIU
http://dx.doi.org/10.3828/tpr.2012.13
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60-82. 

صها (. سياحة المتنزهات العامة في األردن: أنماطها، وخصائ2020) حمزة خوالدة،فيصل البحرات، نضال الزبون،  .25
 .251-231 :(3(، العدد )47المجلد )االنسانية واالجتماعية، ، مجلة دراسات: العلوم وسلوك مرتاديها

للعلوم  (. تحليل أسس نشأة األحياء في مدينة عمان، المجلة األردنية2020نسيم برهم، ) حمزة خوالدة،أريج دغرا،  .26
 .45-23(، ص1(، العدد )13االجتماعية، المجلد )

جامعة  يئة االقتصادية واالجتماعية لمدينة عمان، مجلة(. تحليل الب2020)حمزة خوالدة،  أريج دغرا، نسيم برهم، .27
 .28-1: (6(، العدد )34النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(، المجلد )

نصات م(. تصورات طلبة الجامعة األردنية حول فاعلية استخدام 2020نضال الزبون، ) حمزة خوالدة،مأمون الزبون،  .28
بحاث جاح لألتنمية مهارات التعلم الذاتي لديهم في مادة الثقافة الوطنية، مجلة جامعة الن التعلم اإللكترونية في

 . 2302-2267: (12(، العدد )34)العلوم اإلنسانية(، المجلد )

واطنة لدى (. دور مادة الثقافة الوطنية في تنمية وتعزيز قيم الم2020نضال الزبون، ) حمزة خوالدة،مأمون الزبون،  .29
 .660-647: (1(، العدد )28امعات، مجلة الجامعة اإلسالمية بغزة، المجلد )طلبة الج

(. أنماط التسوق وخصائص المتسوقين في السوبرماركت 2019نضال الزبون، ) حمزة خوالدة،أروى الحياري،  .30
لعدد ا(، 46) مجلة دراسات: العلوم االنسانية واالجتماعية، المجلدوالمراكز التجارية كبيرة الحجم في مدينة عمان، 

 .469-443(، ص2)

راسات: مجلة د(. أثر الربيع العربي على قطاع السياحة في األردن، 2019، )حمزة خوالدةأريج دغرا، نضال الزبون،  .31
 .60-45(، ص1(، العدد )46العلوم االنسانية واالجتماعية، المجلد )

خدام ز الدفاع المدني في مدينة عمان باست(.التخطيط المكاني لمراك2017موسى سمحة، ) حمزة خوالدة،إياد جبر،  .32
لعدد (، ا10مجلة األردنية للعلوم االجتماعية، المجلد )نموذج تخصيص الموقع ونظام المعلومات الجغرافي، ال

 .428-399(، ص3)

مول  مكة :انعمالتحوالت الحديثة في تجارة التجزئة في مدينة (. 2016رشا أبوركبة، نسيم برهم، ) حمزة خوالدة، .33
-3485(، ص3(، العدد )43مجلة دراسات: العلوم االنسانية واالجتماعية، المجلد )ة، سيتي مول حالة دراسيو 

2506. 

 2012-1979تحليل التغير السكاني في لواء الجامعة )عمان( للفترة (. 2016، )حمزة خوالدةمي السعدي،  .34
(، 1) العدد(، 43ة واالجتماعية، المجلد )مجلة دراسات: العلوم االنساني، باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

 .33-1ص

اسات: مجلة در ، إدراك طلبة الجامعة األردنية لمشكلة شح المياه في األردن والتكيف معها(. 2015، )حمزة خوالدة .35
 .1410-1393(، ص2) الملحق(، 42العلوم االنسانية واالجتماعية، المجلد )

راسات: دمجلة ، عوامل المؤثرة على القيمة المضافة للصناعات األردنيةدراسة لل(. 2015)نسيم برهم، ، حمزة خوالدة   ...363636
   .1170-1155(، ص1) العدد(، 42العلوم االنسانية واالجتماعية، المجلد )
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  المدعومةاألبحاث العلمية مشاريع 
 

 المدعوم وجهة الدعمالبحث  مشروع اسم الباحث )الباحثين(

 حمزة خوالدة، 
 ث مساعد(نضال الزبون ) باح

علمي، لا عمادة البحث تحليل اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية لآلجئين السوريين في األردن/

 دينار أردني( 5000الجامعة األردنية. )

 حمزة خوالدة، 
 نضال الزبون ) باحث مساعد(

ينة ( في مدملحجاالنمذجة المكانية لتيارات التسوق نحو المراكز التجارية )السوبرماركت كبيرة 

 دينار 6000) نية.عمان باستخدام نظام المعلومات الجغرافي/ عمادة البحث العلمي، الجامعة األرد
 أردني(

 حمزة خوالدة، 
 نضال الزبون ) باحث مساعد(

Spatial Dimensions of Online Shopping in Jordan.  ، ،عمادة البحث العلمي

 .دينار أردني( 2200)الجامعة األردنية. 

 نضال الزبون،
 حمزة خوالدة ) باحث مساعد(

 عمادة البحث عها/الموسمية السياحية في مدينة البتراء: اتجاهاتها، وانماطها، وتكيف الفنادق م

 دينار أردني( 8800العلمي، الجامعة األردنية. )

 
 نضال الزبون، 

 حمزة خوالدة ) باحث مساعد(
The Role of Universities in Tourism Marketing of Jordan/  عمادة البحث

 دينار أردني( 5000العلمي، الجامعة األردنية. )

 
  

  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
 

 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة 
 –مؤتمر الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة 

 الجمعية الجغرافية الكويتية
 

ونالين، جامعة الكويت أ
25– 26/1/2021 

 حضور

 
 

المؤتمر السنوي الثاني: الجغرافيا والعلوم 
 الجمعية الجغرافية السعودية –األخرى 

 

أونالين، المملكة العربية 
-10السعودية 

11/2/2021 

 حضور

 
 

 –في األردن للبحث العلمي  العاشرالمؤتمر 
 الجمعية األردنية للبحث العلمي والريادة

 اإلبداعو 

 –جامعة عمان األهلية 
 األردن

27/11/2021 

 حضور

االبعاد الجغرافية للتنمية السياحية في دول 
 الخليج العربي، الجمعية الجغرافية الخليجية

صاللة، سلطنة عمان 
28/8 – 1/9/2016 

 ورقة بحثية بعنوان:
Toward a Better Understanding of 

Challenges and Opportunities of 

GCC Tourism in Jordan  
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39th Annual Conference, Regional 

Science Association International: 

British and Irish Section 

(RSAIBIS).  

August 25th – 

August 27th, 2010, 

Glasgow – UK. 

 

 ورقة بحثية

Building and Calibrating a New 

Range of Retail Interaction Models 

for Public Sector Planning 

17th International Conference on 

Recent Advances Retailing and 

Services Science, July. 

2nd – July 5th, 

2010, Istanbul – 

Turkey. 

 

 ورقة بحثية
A Critical Review of Retail Impact 

Assessment Techniques Used in 

UK Planning 

16th European Colloquium on 

Theoretical and Quantitative 

Geography (ECQTG09).  

Sep. 4th– Sep.8th, 

2009, Maynooth – 

Ireland. 

 

 بحثية ورقة

Re-evaluation Spatial Modelling 

for Retail Impact Assessment 

 
  الدورات التدريبية

 
 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ

 How to make Quiz inمتحانات القصيرة من خالل نظام المودل )إجراء اإل 
Moodle) 

20/4/2020 

 Camtazia 9 4/3/2020ج الفيديوهات التعليمية باستخدام برنامج اإعداد ومونت 
 17/3/2020 2020تصميم عروض البوربوينت الفعالة  
 SPSS 15-15/1/2020التحليل اإلحصائي ومعالجة المعلومات باستخدام  
 20/4/2020 إجراء االختبارات القصيرة باستخدام المودل؟ 
 22/12/2019 ةاالمتحانات المحوسبة لضباط ارتباط االمتحانات المحوسبة في الجامعة األردني 
 24/4/2019 مهارات البحث العلمي 
 21/3/2019 أخالقيات البحث العلمي من منظور تطبيقي 
 13/3/2019 التعلم المدمج 
 16/11/2015 جات التعلمنتا 
 
 

 - أنا أحدث بياناتي بنفسي
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  األنشطة التدريسية
 

 التي  الدراسية والمواد المقررات
 قام بتدريسها

 الدراسات  البكالوريوس
 العليا

   اقتصاديات المدن

   التنظيم المكاني لألنشطة االقتصادية

   التخطيط الحضري 
   رافيةمبادئ نظم المعلومات الجغ

   الجغرافية االقتصادية
   مبادئ الخرائط

   الخرائط الموضوعية اآللية
   التخطيط االقليمي والحضري 

   جغرافية السكان
   مدخل إلى الجغرافيا

   جغرافية األردن
   الثقافة الوطنية

 
  عضوية الهيئات والجمعيات العلمية

 
 المهنية ومكانها اسم الهيئة والجمعية العلمية

 
 التاريخ

عضو مجلس أمناء كلية المركز الجغرافي الملكي 
 األردني للعلوم المساحية، عمان، األردن

 اآلن - 14/2/2016

 Internationalعضو هيئة تحرير مجلة 

Journal of Earth Science and Geology 

)IJEG( 

-https://madridge.org/editorial_board_member/Hamzah
Khawaldah-Ali 

عضو الجمعية الجغرافية لدول مجلس التعاون 
 الخليجي

 اآلن - 2016

 -عضو مؤسس في الجمعية الجغرافية البيئية 
 األردن

 اآلن - 2020

Centre for Spatial Analysis and 
Policy, School of Geography, 
University of Leeds, Leeds, UK. 

2008 – date 

Regional Science Association, UK 2010 – 2011 

https://madridge.org/editorial_board_member/Hamzah-Ali-Khawaldah
https://madridge.org/editorial_board_member/Hamzah-Ali-Khawaldah
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  المنح والجوائز التي حصل عليها 
 

 التاريخ الجهة المانحة للجائزة ومكانها اسم الجائزة
 5/1/2020 الجامعة األردنية، عمان، األردن جائزة الباحث المتميز

منحة للحصول على درجة الدكتوراه )جامعة 
 ليدز(

 2012-2008 الجامعة األردنية، عمان، األردن

جائزة المرحومة بيهمان بيهمان غرايبة 
 للتفوق العلمي في الجغرافيا

المرحوم الدكتور عبدالكريم غرايبة، الجامعة 
 األردنية، عمان، األردن

2002 

 
   اإلشراف على طلبة الدراسات العليا

 
 التاريخ عنوان الرسالة الطالباسم  الرقم

 الخدمات الحكومية اإللكترونية في مدينة عمان ودورها في تقليل تنقل السكان هنا المومني 1
 )دكتوراه( والتحول إلى مدينة ذكية

2021 
 مستمرة

 2021 )دكتوراه( األبعاد المكانية للفقر الحضري ومحدداته في مدينة إربد نيهال طالفحة 2
 مستمرة

 2021 )دكتوراه( األبعاد المكانية واالقتصادية للمشاريع الريادية في األردن ريم حمدان  3
 مستمرة

تقييم مشاريع قطع األراضي المخدومة في األردن: دراسة حالة لمشاريع  هند اسحاقات  4
 )دكتوراه( المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري في محافظة عمان

2019 

 2018 )دكتوراه( األبعاد المكانية والتنموية القتصاد المعرفة في األردن فاء الوديانص 5
(1520-1994) اتجاهات نمو وتوزع سكان الحضر في األردن للفترة رغد القادري  6  2022 

 مستمرة

االقتصاد الرقمي التعليمي وأبعاده الجغرافية في األردن: جو أكاديمي حالة  شادي النجار 7
 دراسية

2021 
 مستمرة

مل التباين الزماني والمكاني للطلب المنزلي على المياه في مدينة عمان والعوا امتثال المشارفة 8
 المؤثرة فيه

2021 

خصائص السياحة في مسار درب األردن ودوره في تنمية المجتمعات المحلية  اسالم صندوقة 9
 في األردن

2020 

( 2017-2006السياحة الدولية في األردن للفترة )التحوالت أنماط وخصائص  مجد العتله 10
 واستراتيجيات التخطيط السياحي المناسبة

2019 

أنماط وخصائص سياحة المغامرة في األردن: وادي الموجب ووادي راسون حالة  معتصم عليوه 11
 دراسية

2019 
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 2019 أنماط التنزة وسلوك مرتادي المتنزهات العامة في األردن فيصل البحرات 12
تحديات وفرص استغالل الطاقة الشمسية كمصدر بديل للطاقة في عمان،  والء الدعمس 13

 األردن
2018 

 2017 مانعاآلثار االقتصادية لغاليريا مول على المراكز التجارية المجاورة في مدينة  عيسى العرجة 14
باستخدام نظام  التخطيط المكاني للمراكز الصحية في أمانة عمان الكبرى  ثامر الزيود 15

 المعلومات الجغرافي
2016 

مان النمذجة المكانية لتيارات التسوق نحو السوبرماركت كبيرة الحجم في مدينة ع أروى الحياري  16
 باستخدام نظام المعلومات الجغرافي

2016 

 شاباأثر النمو السكاني والتوسع العمراني على األراضي الزراعية في لواء عين ال تسنيم سالمة 17
 باستخدام نظام المعلومات الجغرافي واالستشعار عن بعد

2016 

 
   محكم خارجي لرسائل طلبة الدراسات العليا

 جامعة البلقاء التطبيقية -

 جامعة اليرموك -

  العلمية بحاثتحكيم األ
 

 مجلة دراسات: العلوم اإلنسانية و االجتماعية. -

 مجلة أبحاث اليرموك. -

 للبحوث والدرسات.مجلة جامعة الحسين بن طالل  -

 مجلة البلقاء للبحوث والدراسات. -

- Journal of Mathematical Problems in Engineering 

- SAGE Open 

- Tourism Review 

- Journal of Global Ecology and Environment 

- Journal of Geographical Research 

- Pakistan Journal of Agricultural Sciences 

- The Qatar National Research Fund (QNRF) 

https://ikprress.org/index.php/JOGEE
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.qnrf.org%2Fen-us&data=02%7C01%7C%7C0f29367576464c1a3ec108d7d1c18f1e%7C52b611bac9fe4b73a1d01fea28d86ed8%7C0%7C0%7C637208501594963333&sdata=6b1SJ%2BQQsP11vmibys0gsjdhkiuuJkdhwsg83DMKKUI%3D&reserved=0

