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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 
 هند خالد جميل الصرايره االســـــــم 
 23/3/1980الكرك     -مؤته تاريخ ومكان الميالد 

 اآلداب الكلية 

 الجغرافيا القسم 

 مساعد  أستاذ الرتبة 
 

    المؤهالت الدراسية
 
 خالتاري الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
 2008/  2004 الجامعه االردنيه  الدراسات السكانيه الدكتوراه 
 2004/  2002 الجامعة األردنية الدراسات السكانية الماجستير 
 2002/  1999 جامعة مؤتة الجغرافيا البكالوريوس 
 

  التخصص ومجاالت االهتمام
 
 الجغرافيا البشرية التخصص العام 
 (وعالقتها بالسكان  الخدمات مواقع تخطيطدمات والسكان )جغرافية الخ التخصص الدقيق 

 (الدراسات السكانيةجغرافية السكان و تخطيط الخدمات، جغرافية الخدمات و  مـجاالت االهتمام 
 

 عنوان وملخص رسالة الدكتوراه
 توزع السكان الحضر والتخطيط للمراكز الصحيه الشامله في محافظات جنوب االردن 

Urban population distribution and planning for comprehensive health centers in the 

governorates of southern Jordan  

  

 

 
 كلمة( 150ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  
هدفت الدراسه الى تحليل التباين في توزع السكان والمراكز الصحيه الشامله في محافظات جنوب االردن )   

كرك ، الطفيله ، معان ( باالضافه الى فحص القرب النسبي للمراكز ومواقعها . كما تناولت ايضا تطور ال
المدن الصغيره والمتوسطه كمراكز حضريه وذلك بهدف تطويرها لتصبح مراكز جاذبه للخدمات الصحيه 
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دائرة االحصاءات العامه  وللوصول الى تلك االهداف استخدمت الدراسه نتائج التعدادات السكانيه الصادره عن
كما اعتمدت الدراسه المسح الميداني من خالل توزيع استبانه على  2004،  1994،  1979لألعوام 

 -المستفيدين من الخدمات الصحيه لهذه المراكز تم التوصل للعديد من النتائج من اهمها :
 تدني الكثافه الحسابيه والفزيولوجيه لمنطقه الدراسه  -1
 .نمو السكاني ونسبه النوع تدني معدل ال -2
حاجه منطقه الدراسه الى كوادر بشريه بسبب ارتفاع نصيب السكان الى االطباء العامين واطباء  -3

االسنان باالضافه الى الحاجه الى اطباء االختصاص في بعض المجاالت مثل اطباء االطفال 
 .والعظام 

 
   

  السجل الوظيفي 
 
 تاريخال جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
 

 

 

 

 

 

 2022-2018 جامعه مؤته  –العلوم االجتماعيه كلية  -قسم الجغرافيا أستاذ مساعد 

 2016-2008 جامعه البلقاء التطبيقيه  –كليه االميره عاليه الجامعيه  استاذ مساعد  

 2017-2016  جامعه العلوم االسالميه  –قسم العلوم االساسيه  استاذ مساعد  
 2022-2020 كليه الدفاع الوطني الملكيه االردنيه  ر متفرغ  محاضر غي 

 
 

  األعمال اإلدارية واللجان 
 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 
 2022-2019 جامعه مؤته/ كليه العلوم االجتماعيه  -رئيس قسم الجغرافيا 

   األبحاث العلمية المنشورة
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 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( 
 هند الصرايره 

  

. تقييم وتخطيط التوزيع المكاني لمراكز الدفاع المدني باستخدام نظم 

 نموذج تخصيص الموقع  –المعلومات الجغرافيه 

 االردن  –حالة دراسيه محافظة الزرقاء 

النسانية العدد الثالث ) المجلد الثالثون ( بمجلة الجامعة االسالمية للبحوث ا

  .2022والذي سيصدر في شهر يوليو 
 هند الصرايره

قع في نظم المعلومات الجغرافية لقياس زمن الوصول  بين اتطبيق نموذج تخصيص المو

  والمواقع األثرية القديمةمجمعات النقل العام الرئيسية 

 بلدية اربد الكبرى( حالة)دراسة 

 2023 (  حزيران6العدد)   37 مقبول للنشر في مجلة النجاح لالبحاث المجلد
 

 شذا الرواشده   
 هند الصرايره

  ايمن الطعاني
 عايد طاران 

 صفيه الجوازنه 
 

The Impact of Dust Storms On Road Accidents “Case Study – 

Jordanian Desert Road”  

REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL 

EDUCATION ISSN: 2146-0353 ● © RIGEO ● 11(9), SPRING, 

2021 
https://rigeo.org/view-artical/?s_id=2869 

 

 

 هند الصرايره 
 ضحى الصرايره 

-“Assessment and Suitability Study of Landfills in  

Jordan, Al-karak Using Geographic Information 
Systems 

International Journal of 

GEOINFORMATICS 

Vol. 17, No. 3, June,2021 
  

 

 هند الصرايره 

استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تحليل التغير السكاني 
 كركلمحافظة ال

 2015 -2004خالل عامي 
 2021،1مجلد  7مجلة الحسين للدراسات والبحوث  عدد 

 

 

 هند الصرايره 

اء المزار استخدام نظم المعلومات الجغرافية في دراسة مدى مالئمة مواقع المدارس في لو 
محافظة الكرك -الجنوبي   

 مجله المناره للبحوث والدراسات   

4عدد  26مجلد   
http://hdl.handle.net/123456789/2139 

 

 

 
 
 

http://hdl.handle.net/123456789/2139
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  األنشطة التدريسية
 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 قام بتدريسها
 وريوسالبكال

 
   
  جفرافية السكان 
  جغرافيه النقل  
  الجغرافيه االجتماعيه  
  الهجرات السكانيه  
   
 

  العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية
 
 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها 

 
 التاريخ

 وحتى اآلن 2020 الجغرافيه االردنيه  الجمعية عضو 
 
 


