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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 

 الزبون  مفلح نضال محمد االســـــــم 
 15/8/1980 ُجّبة/جرش تاريخ ومكان الميالد 

 داباآل الكلية 

 الجغرافيا القسم 

 
    المؤهالت الدراسية

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
 2014 الواليات المتحدة األمريكية -جامعة كلمسون  دارة السياحيةاإل ه الدكتورا  
 2009 األردن -الجامعة األردنية الجغرافيا االقتصادية الماجستير 
 2002 األردن -الجامعة األردنية الجغرافيا البكالوريوس 
 

  االهتمام التخصص ومجاالت
 

 الجغرافيا السياحية /دارة السياحيةاإل التخصص العام 
 دارة الفنادقإفي السياحة المستدامة  التخصص الدقيق 

 اقتصاديات السياحة ،التنمية المستدامة ،التخطيط السياحي ،الجغرافية السياحية مـجاالت االهتمام 
 

  السجل الوظيفي 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
 20/5/2019 الجامعة األردنية/ كلية اآلداب أستاذ مشارك 

 19/5/2019 – 2015 /2 /2 الجامعة األردنية/ كلية اآلداب ستاذ مساعدأ 
 5/12/2014 -22/8/2012 جامعة كلمسون/ الواليات المتحدة االمريكية مساعد بحث 

 30/6/2011 -15/9/2010 الجامعة األردنية/ كلية اآلداب مساعد بحث وتدريس 

 20/8/2010 -15/8/2006 الجامعة األردنية/ المدرسة النموذجية مدرس 

 30/6/2006 – 5/8/2002 األردن /وزارة التربية والتعليم مدرس 
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  األعمال اإلدارية واللجان 
 

 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 
  16/9/2017 -2015 /6/9 لشؤون الجودة والتطوير كلية اآلداب مساعد عميد 

 
  األبحاث العلمية المنشورة آخر خمس سنوات

 
  العنوان والمجلة وسنة النشر اسم الباحث 
 Al-Sulaiti, K., Abaalzamat, 

K., Khawaldah, H., & 

Alzboun, N. 

1-Evaluation of Katara Cultural Village Events and 

Services: A visitors’ perspective. Accepted for publication. 

Event Management. 

  Al-Sulaiti, K., Abaalzamat, 

K., Alzboun, N., & 

Khawaldah, H. 

2-The Role of Katara Cultural Village in Marketing and 

Branding the Image of Qatar: Evidence from TripAdvisor. 

Under Review.  

؛ الزبون، نضالالبحرات، فيصل؛   
 خوالدة، حمزة

هات العامة في األردن: أنماطها، وخصائصها وسلوك ُمرتاديها . سياحة الُمتَنَزَّ
 )مقبول للنشر( دراسات، العلوم االنسانية واالجتماعية

 

الزبون، مأمون؛خوالدة، حمزة؛  
 الزبون، نضال

دور مادة الثقافة الوطنية في تنمية وتعزيزقيم المواطنة لدى طلبة الجامعات. 
 .660-647(،1)28جلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية، م

 Khawaldah, H. A., Farhan, 

I., & Alzboun, N. M. 

5- Simulation and prediction of land use and land cover 

change using GIS, remote sensing and CA-Markov 

model. Global Journal of Environmental Science and 

Management.  6(2), 215-232. (2020). 

خوالدة، حمزة؛  الزبون، مأمون؛ 
 الزبون، نضال

منصات التعلم تصورات طلبة الجامعة األردنية حول فاعلية استخدام  
االلكترونية في تنمية مهارات التعلم الذاتي لديهم في مادة الثقافة الوطنية. مجلة 

  .2020، 36-1،(34)12جامعة النجاح لألبحاث، 
 

 

 
 Ali H. Anbar, Tawfeeq Al 

Antary, Jamal Sawwan, 

Hamzah Khawaldah, Nidal 

Alzboun & Majdoulin  Abu- 

Dalhoum 

7- Changing Rainfall Trends and the Impact on Cereal 

Farming in Jordan. Fresenius Environmental Bulletin, 

19(12), 10980-10996. (2020). 

  

Alzboun, N. 

8- Domestic Tourism in Jordan: Patterns, Challenges and 

Opportunities. Journal of Environmental Management and 

Tourism (JEMT), 10(34), 281-291. (2019) 

الزيود، اسماعيل؛  الروابدة، ندى؛ 
 الزبون، نضال

الخصائص االجتماعية واالقتصادية للسياح: السياحة الدينية في منطقة 
-73، 1(،4)45 المغطس أنموذجا. دراسات، العلوم االنسانية واالجتماعية،

84 ،2019. 
 



 السيرة الذاتية                 

 

 3  

؛ الزبون، نضالدغرة، أريج؛  
 خوالدة، حمزة

النسانية أثر الربيع العربي على قطاع السياحة في األردن. دراسات، العلوم ا
 .2019، 50-35(، 1)46واالجتماعية، 

الحياري، أروى، خوالدة، حمزة؛  
 الزبون، نضال

 والمراكز السوبرماركت في المتسوقين وخصائص التسوق أنماط تحليل
مدينة عمان. دراسات، العلوم االنسانية  في الحجم كبيرة  التجارية

 .2019، 469-443(، 2)46واالجتماعية،
   

Alzboun, N. 12- Measuring Seasonality of Tourism Demand in Petra, 

Jordan (2006-2017). Modern Applied Science, 12(9) 2018 

  Jamaliah, M., Alazaizeh, 

M., Alzboun, N., & 

Alzghoul, Y. 

 13- Protected area tourism in Jordan: an exploratory 

study. Tourism Recreation Research, 1-13, (2018). 

  Alzboun, N., Khawaldah, H., 

Backman, K., & Moore, D 
14- The effect of sustainability practices on financial 

leakage in the hotel industry in Jordan. Journal of 

Hospitality and Tourism Management, 27, 18-26. (2016). 

 

  Alzboun, N., Khawaldah, H., 

Allan, M., & Backman, K.  
15- Exploring the Financial Leakages in the Classified 

Hotels in Jordan: A Managerial Perspective. International 

Journal of Hospitality & Tourism Administration, 1-15. 

(2017). 

 

  Al-Tell, Y., Allan, M., & 

Alzboun, N. 
16- Investigating perceived leisure constraints for senior 

tourists in Jordan. Australian Journal of Basic and Applied 

Sciences, 11(2). (2017). 

  Alzboun, N., Khawaldah, H. 17- Toward a Better Understanding of GCC Tourism: 

Challenges and Opportunities. GCC Geographical Society 

Conference, 2016. 

 Musa, R. N., Abu-

Hammad, A., Khawaldah, 

H., & Alzboun, N. 

18- 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. (2015). 

 
 

  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
 

 المشاركة نوع انعقادهمكان وتاريخ  اسم المؤتمر والجهة المنظمة  
فية الخليجية راالجمعية الجغمؤتمر  

 الخامس
سلطنة عمان/صاللة 

22/8/2016 
"Toward a Better ورقة بحثية بعنوان    
Understanding of GCC Tourism: 
Challenges and Opportunities" 

مؤتمر كلية السياحة والفندقة األول :  
آفاق تنمية السياحة والفندقة في 

 األردن

األردن/العقبة 
22/2/2017 

ورقة بحثية بعنوان "   Differences in 
Sustainability Practices Among 
Jordanian Hotels" 
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  الدورات التدريبية
 

 اسم الدورة والجهة المنظمة 
 

 التاريخ

 24/8/2015-20 ساعة( 18) الورشات التدريبية لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس 
 6/10/2016 (ساعات 3) عداد تقرير الدارسة الذاتية للحصول على شهادة ضمان الجودةإ 
 20/10/2016 )ساعتان( ةتصميم أطر المؤهالت الوطنية/الجامعة األردني 
 30/5/2015-29 ساعاتSPSS (10 )   باستخدام برنامج التحليل االحصائي المتقدم 
 15/11/2016-14 ساعات( 5) األكاديميةمج انتاجات التعلم الخاصة بالبر  
 16/11/2016 ساعات( 3) نتاجات التعلم المستهدف 
 22/12/2016 )ساعة ونصف( سموس بلسار التعريف بالمشاريع األوروبية )اي 
في جمهورية التشيك ضمن برنامج  (Mendel) أستاذ زائر في جامعة مندل 

 أيام( 10)  ايراسموس بلس الممول من االتحاد االوروبي
2-12/5/2018  

 9/3/2020 ساعات( 4))مكتب االعتماد وضمان الجودة(  االمتحانات المحوسبة 
 22/11/2018 ساعات( 6))مكتب االعتماد وضمان الجودة(  التعلم المدمج 
 

  األنشطة التدريسية
 

 التي  الدراسية والمواد المقررات 
 قام بتدريسها

 الدراسات  البكالوريوس
 العليا

  X منهجية البحث في الجغرافيا 
  X خطيط السياحيتال 
 X  جغرافية السياحة 
 X  جغرافية النقل 
 X  الجغرافيا االجتماعية 
 X  الجغرافيا الكمية 
 X  (Online course) جغرافية األردن 
 X  الجغرافيا الريادية 
 X  الثقافة الوطنية 
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 المدعومةالمشاريع 
Funded Projects 

 

 
- Analysis of Economic, Cultural, and Environmental Impacts of Syrian Refugees in 

Jordan. Funded by: Deanship of Academic Research at The University of Jordan 

(Started from 14/3/2018). 

 

- Spatial Modelling of Shopping Flows to Retail Centres (Large Supermarkets) in 

Amman Using GIS (co-researcher with Dr Hamzah Khawaldah). Funded by: Deanship 

of Academic Research at The University of Jordan (Started from 1/9/2015 – Jan. 2018) 

(6000JD). 

 

- Tourism Seasonality in Petra, Jordan: Patterns, Consequences and Hotels’ Adaptation. 

Funded by: Deanship of Academic Research at The University of Jordan (Started from 

1/9/2016 – 31/7/2018). (8800 JD). 

 
 

  الماجستيرشراف على رسائل اإل
 

 التاريخ الطالب عنوان الرسالة

 2018 أحمد الغافري مانعُ تحليل خصائص الحركة السياحية في محافظة ظفار/سلطنة 

 2019 رزان العالونة السياحة الصحراوية في وادي رم وسبل تطويرها

 2019 فيصل البحرات  ردنأنماط التنزه وسلوك مرتادي المتنزهات العامة في األ

الموجب اتجاهات وخصائص سياحة المغامرة في األردن: وادي 
 ووادي راسون حالة دراسية

 2019 معتصم قويدر

 2019 النا الحسن اآلثار االقتصادية للسياحة التعليمية في األردن

خصائص السياحة في مسار درب األردن ودوره في تنمية  
 )مع د. حمزة خوالدة(المجتمعات المحلية  

 2020 إسالم صندوقة

 
  العضوية في المجالت العلمية

 

Editorial board 

reviewer 

Editorial board 

member 

Journal 

 X Journal of Tourism Management Research 

 X International Journal of Earth Science & Geology 

X  Sage Open 

X  Dirasat: Human and Social Science 

X  Tourism Review 

X  Journal of Entrepreneurship & Organization 

Management 
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X  Business and Economics Journal 

X  Anatolia 

X  International Business Research 

X  Journal of Global Economics. 

 
  العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية

 
 ومكانهااسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية  

 
 التاريخ

 حتى اآلن 22/8/2016 السعودية فية الخليجية/الرياض /المملكة العربيةغراالجمعية الج 
 حتى اآلن 1/9/2017 عضو منظمة جنا)خريجي جامعات أمريكا الشمالية( 
 16/9/2017 -2015 /6/9 عضو مجلس كلية اآلداب 
 حتى اآلن  6/9/2015 الجغرافياقسم /عضو لجنة الخطة وضابط ارتباط الجودة  
 6/9/2019_15/9/2018 عضو مجلس الجامعة األردنية/ ممثل كلية اآلداب 
 

  المنح والجوائز التي حصل عليها 
  
 

 التاريخ الجهة المانحة للجائزة ومكانها اسم الجائزة
 منحة الدكتواره

 يفاد(إ)

 2011 الجامعة األردنية /الواليات المتحدة األمريكية

 
 
 


