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جغرافيدة واستشدعار    نظدم معلومدات  ،(جيومورفولوجي ومياه) استعماالت اراضي: التخصص الدقيق 

 .عن بعد

 : الخبرات العلمية 

 

 

 

 االن  – 0238جامعة الحسين بن طالل / رئيس قسم التاريخ والجغرافيا مجلس كلية االداب  

 

/  0239جامعددة الحسددين بددن طددالل   / لجغرافيددا فددي مجلددس كليددة االداب   ممثددل قسددم التدداريخ وا  

 .م 0238

 

 

للعددام   جامعددة الملددص فيصددل ،  /  اآلدابكليددة / الجغرافيددا  /قسددم الدراسددات االجتماعيددة   منسددق  

 .م0232/ م0227الجامعي 

 

يدة  مقررًا للجان التوجيده واشردراع علدأ تد ليا منداهغ الجغرافيدا والتربيدة االجتماعيدة والوطن         

 . في االردن 0229-م0221-0221

 

  مقررًا للجنة الفنية ولجان ت ليا أدلة المعلمين لكتد  الجغرافيدا والتربيدة االجتماعيدة والوطنيدة       

 .م 0229-م0221-0221

 

 . إعداد أسئلة االختبار الوطني للصفوع اضساسية لمواد التربية االجتماعية والوطنية 

 

هغ الجغرافيددا والتربيددة الوطنيددة لمختلددا المددديريات فددي     مدددربا السددتراتيجيات التدددريس لمنددا    

 .االردن

 

عضو في لجان التوجيه واشرراع علأ ت ليا مناهغ الجغرافيدا والتداريخ والتربيدة االجتماعيدة      

 .في االردن والوطنية

 

 .هـ3310عضو مشارك في لجنة وضع خطط ماجستير الجغرافيا للعام  

 

طالب بكلية  االداب في جامعة الملص فيصل للعدام الجدامعي   عضو لجنة سير االمتحانات ب قسام ال 

 .هـ30/3/3311تاريخ  7/0/313بقرار رقم ( م0230/ م  0233)هـ  3311/  3310

 

هدـ لشدعبة الجغرافيدا بقدرار رقدم      310/3311عضو لجندة مناقشدة نتدائغ الفصدل االول مدن العدام        

 .هـ32/1/3311تاريخ  111

 

لعلمي المفتوح بكلية االداب في جامعة الملص فيصل بقدرار رقدم   عضو لجنة تنفيذية ليوم البحث ا 

 .هـ38/3/3311تاريخ  7/0/3311

 

عضو لجنة انشاء وحدة الرسائل واالبحدا  العلميدة فدي قسدم الدراسدات االجتماعيدة بقدرار رقدم          

 .هـ01/3/3311تاربخ  039
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المنعقددة بتداريخ   " تجربة جامعة الملص سدعود  –نظم المعلومات الجغرافية " مشاركة في وررة 

 .هـ33/1/3311

  

 

 : والتدريس التدري   - ب 

 

والجغرافيا  التاريخ قسم – االداب كلية – طالل  بن الحسين جامعة/ استاذ مشارك  
 االن  – 8102

 

والجغرافيا  التاريخ قسم – االداب كلية – طالل  بن الحسين جامعة / مساعد استاذ 
8102 -8102  

 

قسم التاريخ والجغرافيا  –كلية االداب  –جامعة الحسين بن طالل / محاضر متفرغ  

 .م0231

/ المركز اشقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لمنطقدة ردرب أسديا    باحث في  

 .م0231 -0233اضمم المتحدة 

 

المشدترك  في برنامغ ماجستير نظم معلومات جغرافية واستشعار عدن بعدد    محاضر 

 .0233جامعة مؤته،المركز الجغرافي الملكي االردني وبين 

 

،محافظددة  االداب قسددم الدراسددات االجتماعيددة  جامعددة الملددص فيصددل ، كليددة    فددي  أسددتاذ مسدداعد           -    

 اشحساء ،

 .المملكة العربية السعودية          

 

ي مندداهغ الدراسددات  إعددداد مددواد تدريبيددة تطبيقيددة السددتراتيجيات التعلدديم والتقددويم الحديثددة فدد       

 .في االردن  م0229م،0221المطورة  (الجغرافيا والتربية االجتماعية والوطنية )االجتماعية

 

استراتيجيات التددريس لمنداهغ الجغرافيدا والتربيدة     علأ  المشرفين التربويين والمعلمين ي درت 

 .الوطنية

 

ضدمن نظدام     Arc View 3.3تدري  المشرفين التربدويين والمعلمدين علدأ اسدتخدام برمجيدة       

 .االردنالمعلومات الجغرافي في 

 

( ماجستير الجغرافيا)عضو لجنة الدراسات العليا في القسم العداد خطط ومواد الدراسات العليا  

 .م0232

 

نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد في رعبة الجغرافيا قسم الدراسدات   مختبرإنشاء  

 .امعة الملص فيصلاالجتماعية، كلية االداب ، ج

 

  .احدى برمجيات نظام المغلومات الجغرافي   Arc Gis 10مستخدم ومدرب لبرمجية  

 

 .Erdas Imagine 2011مستخدم لبرمجية   
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 : و االبحا  العلمية المؤلفات  - ج  

 
عن بعد تحليل وتفسير الظاهرات الجغرافية باستخدام تقنية االستشعار "بحث منشور بعنوان  .3

مجلة اشنسانيات ، جامعة اشسكندرية ، ،(احل الشرقي للبحر الميتــالس تطبيقية علأ دراسة)
 .م0227العدد الثاني والثالثون، سبتمبر 

 
تطبيقات نظام المجلة الدولية ل" ماهية نظام المعلومات الجغرافي"بحث منشور بعنوان   .0

والدراسات ، العدد االول ، ، المركز الدولي للبحو  واالستشعار عن بعد الجغرافي المعلومات
 .0232، 1رهر 

International Journal of information system applications 

Geographical and remote sensing. 
  
ضبط  "م  بعنوان 0232/ 9/  31 -30بحث منشور في المؤتمر الجغرافي الفلسطيني   .1

 .جامعة النجاح ، فلسطين" رافياحداثيات الموقع الجغرافي باستخدام نظام المعلومات الجغ
 

النظرية ( GIS)التخطيط السياحي باستخدام نظام المعلومات الجغرافي " بحث منشور بعنوان .3

، المركز واالستشعار عن بعد الجغرافي تطبيقات نظام المعلوماتالمجلة الدولية ل"" والتطبيق

 .م 0230، 1، رهر  الثالثالدولي للبحو  والدراسات ، العدد 

تقييم استعماالت االراضي في منطقة ملكا رمال ررب االردن باستخدام " بعنوان  منشوربحث  .1

، المجلد الثالث عشر، العدد مجلة عجمان" تقنية االستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافي

 .م0233االول ، االمارات العربية المتحدة ،
award.org.ae/Majalat%20Ajman/jornal/13_1.pdf-http://www.rsh 

( RS)تقيديم النمددو العمراندي لمدينددة الهفدوع باسددتخدام تقنيدة االستشددعار عدن بعددد      "  منشددوربحدث  . 9

  .م0233، 8، االصدار 08مجلد  فلسطين ، جامعة النجاح ، ،"(GIS)ونظم المعلومات الجغرافية 

 

8. “Evaluation the Potential of Sediments in Ziqlap Reservoir(north 

west Jordan) for Soil Replacement and amendment”. Lake and 

reservoir management. Vol.30,Issue 1, 2014. 

 

9. “spatial distribution and pollution assessment of trace metals in 

surface sediment of Ziqlab reservoir,Jordan”environmental 

monitoring and assessment . volume 187,  Issue 2. 2015.  

 

10. "Marketing the Therapeutic Tourist Sites in Jordan Using 

Geographic Information System".European Journal of Business and 

Management. Vol.8, No.30, 2016. 

تقييم استخدامات االر  في المدينة المنورة باستخدام تقنية االستشعار عن " بحث منشور . 33

المجلة الدولية للتخطيط والتهيئة العمرانية ، (دراسة مقارنة) بعد ونظم المعلومات الجغرافية  

،  3،  العدد  1المنظمة االورو عربية البحا  البيئة والمياه والصحراء،مجلد والتنمية المستدامة ،

 .م 0231

 

مجلة الجامعة " تحليل خصائص ربكة الطرق في محافظة اربد " بحث منشور . 30

 . م 0329، 3، العدد  01فلسطين ، مجلد ،  اشسالمية للبحو  اشنسانية

http://www.rsh-award.org.ae/Majalat%20Ajman/jornal/13_1.pdf
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13. " Spatial Distribution of Public Parks and Resident Densities in the city of 

Hofuf Using Geographic Information System" European Journal of Social 

Sciences, . Vol.54, No.2, 2017 .  

التحليل المكاني لتوزيع المساجد في مدينة معان باستخدام نظم المعلومات " بحث مقبول للنشر .  33

 .ردنمجلة جامعة الحسين بن طالل للبحو  ، اال " (RS)واالستشعار عن بعد  (GIS)الجغرافية 

 

31 . "Monitoring Land use Changes in Al-Hofuf City Using Geographic 

Information System (GIS) and Remote Sensing(RS) Techniques" European 

Journal of  Scientific Research. 

 

 

 

 

  

 : المقاالت 

 

الجغرافي  المركز/ مقال منشور في مجلة المقياس  -االرعاع الكهرومغناطيسي  

 .0233، االردن، عمان  ،االردني الملكي

 

 

 

 :العلميةالكت  . د

 
 "التربيددة االجتماعيددة والوطنيددة فددي دليددل المعلددم "المشدداركة فددي تدد ليا كتدداب  . 3 

 .م0229مطبعة الجامعة، وزارة التربية والتعليم، اضردن،  ،للصا الرابع اضساسي

للصدددا العاردددر  "الجغرافيددداي فددد دليدددل المعلدددم "المشددداركة فدددي تددد ليا كتددداب  . 0 

 .م 0229، مطبعة الجامعة، وزارة التربية والتعليم، اضردن، "اضساسي

 

إدارة وتقيدديم وتخطدديط اسددتعماالت اضر  فددي لددواء بنددي " تدد ليا كتدداب بعنددوان. 1 

، مطبعددة الجامعددة، (GIS)كنانددة فددي اضردن ب سددتخدام نظددام المعلومددات الجغرافددي  

 .م 0228اضردن، 

 

مطبعدة  " نظدام المعلومدات الجغرافدي النظريدة والتطبيدق      " ا كتاب بعندوان  ت لي. 3 

 .م 0233الجعفري ، المملكة العربية السعودية، 

 

 ،"مددخل الدأ علدم االستشدعار عدن بعدد والصدور الرقميدة        " ت ليا كتاب بعنوان . 1 

 .م0231مطبعة الجعفري ، المملكة العربية السعودية، 

 

 

 :ميةوالعل الخبرات العملية. هـ

 

قسدم التداريخ والجغرافيدا     –كليدة االداب   –جامعة الحسين بن طالل /  مشارك أستاذ 

 .االن  – 0238
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قسدم التداريخ والجغرافيدا     –كليدة االداب   –جامعة الحسين بن طدالل  / أستاذ مساعد  

 . 0238 - م0231
/ لمنطقدة ردرب أسديا     لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء اشقليميالمركز باحث في  

 .، االردنم0231 -0233اضمم المتحدة 
 

، عمددادة الددتعلم االلكترونددي والتعلدديم عددن بعددد،   جامعددة الملددص فيصددل  أسددتاذ مسدداعد 

 .م0231المملكة العربية السعودية  

 
،  الداب قسدددم الدراسدددات االجتماعيدددة أسدددتاذ مسددداعد جامعدددة الملدددص فيصدددل ، كليدددة ا       

 .م0231– 0228السعودية  المملكة العربية اشحساء،

 

إدارة المنداهغ والكتد    / قسدم المباحدث اشنسدانية   ( جغرافيدا ) عضو منداهغ تربيدة اجتماعيدة ووطنيدة     

 .م33/7/0228– 32/9/0221 من اضردنفي المدرسية 

 

 .(جامعة مؤتة/ الجامعة االردنية ) العلمية في المجالت المحكمة علميًا اضبحا المشاركة في تحكيم  

 

المدعومدة ماليدًا مدن عمدادة البحدث العلمدي فدي         العلمية واالبحا  العلميةالكت  كة في تحكيم المشار 

 .جامعة الملص فيصل

 

مددن مدينددة الملددص عبدددالعزيز للعلددوم والتقنيددة،     المشدداركة فددي تحكدديم االبحددا  العلميددة المدعومددة      

 .م 0231.الريا 

 

 Esri Middle East & North Africa User Conference 8-10المشاركة فدي مدؤتمر    

november, 2016 ,Dead Sea ,Jordan. 

 

 –المشاركة في مؤتمر جيومداتكس الشدرق االوسدط وردمال افريقيدا الثداني عشدر فدي مديندة العقبدة            

  . م 0238/  3/  3 - 3االردن من 

 

 .0238/ 1/ 7 - 9تركيا ، /   لطنبوسالمشاركة في مؤتمرالدولي للتنمية المستدامة ، ا 

 

 

 

 

 االبحا  والمشاريع التي تم مناقشتها لطالب الماجستير. و

 
االستشعار عن بعد ونظم  استخدام تقنيات)بعنوان مشروع تخرج الطالبة منار طعيمات  .3

 .م0231 (الزعتري المعلومات الجغرافية في دراسة تغير الغطاء النباتي في مخيم

الجغرافية في دراسة تغيير  تاستخدام نظم المعلوما)بعنزان  مشروع للطالبة تغريد الدهام .0

 . م 0231 (المياه الجوفية في مخيم الزعتري

 :للبكالوريوس التي تم تدريسها المقررات. ز
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 ررــقـالماســــــم  الرقم

 ستشعار عن بعداصور جوية و  3

 جغرافية أوروبا 0

 المعاصر الفكر الجغرافي 1

 الجغرافيا الحضارية 3

 يجغرافية اشنتاج الزراع 1

 جغرافية الكوار  الطبيعية 1

 تصميم وقراءة الخرائط 9

 خرائط التوزيعات 8

 أصول البحث الجغرافي 7

 نظم المعلومات الجغرافيةمقدمة في  32

 جغرافية القارات 33

 مبادئ المساحة والخرائط 30

 خرائط التوزيعات الجغرافية 31

 اضقاليم الجغرافية 33

 شريةمبادئ الجغرافيا الب 31

 استخدام االسالي  الكمية في الجغرافيا 31

 مبادئ الجغرافيا السياسية 39

 مواضيع جغرافية معاصرة في الخرائط والنظم 38

 تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في الجغرافيا الطبيعية 37

 تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في الجغرافيا البشرية 02

 الجغرافيا الطبيعية 03

 المساحة االرضية والجوية 00

 مناهغ البحث في الجغرافيا 01

 مبادئ علوم البيئة 03

 التخطيط االقليمي 01

 الجغرافيا الحيوية 01

 االراضي الجافة 09

 تحليل الصور الجوية  08

 االحوا  المائية 07

 المناخ التطبيقي  12

 الموارد المائية 13

 

 

 :( E learning)مطور ا للبكالوريوس انتسابالمقررات التي تم تدريسه. ح

 
 ررــقـالماســــــم  الرقم

 ستشعار عن بعداصور جوية و 3

 مبادئ المساحة والخرائط 0

 مبادئ الجغرافيا البشرية 1

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في  3

 الجغرافيا الطبيعية

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في  1

 شريةالجغرافيا الب
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 الجغرافيا االقتصادية 1

 موضوعات جغرافية معاصرة 9

 نظم المعلومات الجغرافيةمقدمة في  8

 

 

 :للماجستير التي تم تدريسها المقررات. ط

 
 جامعة الملص فيصل / استشعار عن بعد .3

 جامعة مؤتة/  الخرائط الرقمية .0

 جامعة مؤتة/  3نظم معلومات جغرافية  .1

 

 

 معلومات الجغرافية واالستشعار عن بعدتقنيات نظم الخبرات . ي

 

" تجربة جامعة الملص سعود –نظم المعلومات الجغرافية " مشاركة في وررة 

 .هـ33/1/3311المنعقدة بتاريخ 

  Arc View 3.3تدري  المشرفين التربويين والمعلمين علأ استخدام برمجية  

 .ضمن نظام المعلومات الجغرافي في االردن

 

ضدمن مسدار   ) المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد في رعبة الجغرافيا نظم  مختبرإنشاء  

قسدم الدراسدات االجتماعيدة، كليدة االداب ، جامعدة الملدص       ( الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

 .فيصل

 

احدى برمجيات نظام المغلومات الجغرافدي     Arc Gis 10مستخدم ومدرب ومدرس لبرمجية  

  .ضمن مسار الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية لمرحلة البكالوريوس

 

الجغرافيدا  ، ضدمن مسدار   Erdas Imagine 2011مسدتخدم  ومددرس لبرمجيدة      

لمرحلددة البكددالوريوس ، واالستشددعار عددن بعددد ضددمن   ونظددم المعلومددات الجغرافيددة

 .مرحلة الماجستير في الجغرافيا المسار الطبيعي والمسار البشري 

 

 

 .الجامعة اضردنية (GIS)ام المعلومات الجغرافي نظ/ كورس تدريبي 

 

ام فددي نظدد  INFOGRAPHدورة تدريبيددة فددي الشددركة االستشددارية ضنظمددة المعلومددات البيانيددة     

 .ساعة تدريبية 82لمدة  .المعلومات الجغرافي

 

 

وررة تدريبية في مجال برنامغ تعليم الجغرافيا للتنمية المستدامة من خالل نظام  

 .  م0228/ 8/  31 – 30المنعقدة في تونس من ( GIS)جغرافي المعلومات ال

 

اساسديات   (Fundamentals of ERDAS IMAGINE 1 & 2 with modules) دور في 

المنعقدددة فددي رددركة مجموعددة االنظمددة    ERDAS 2011االستشددعار عددن بعددد علددأ برنددامغ   

 .هـ، الريا 3313الجغرافية لتقنية المعلومات ، 
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المنعقددة فدي    ERDAS 2011علدأ برندامغ   Advanced ERDAS IMAGINE) دور فدي  

 .هـ، الريا 3313رركة مجموعة االنظمة الجغرافية لتقنية المعلومات ، 

 

اعددداد االبحددا  العلميددة باسددتخدام تقنيددة االستشددعار عددن بعددد ونظددم المعلومددات الجغرافيددة ونشددرها    

 .ضمن مجالت علمية محكمة

 

 .شعار عن بعد وكت  في نظم المعلومات الجغرافيةاعداد كت  اكاديمية علمية في االست 

 

 .تحكيم ابحا  علمية مطبقة نظم معلومات جغرافية واستشعار عن بعد 

 

 .واالستشعار عن بعد الجغرافي تطبيقات نظام المعلوماتلمجلة الدولية لل محكم  
 

فددي جامعددة الحسددين بددن طددالل للمجتمددع    " نظددم المعلومددات الجغرافيددة   "اعطدداء دورة  

 . ساعة 38لي في الجامعة بواقع المح

 

 :الدورات. ك
 

 .ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسوب  

 

 .ساعة تدريبية مع اجتياز االمتحان بنجاح( 312)  دورة إنتل  للتعليم  -

 

فددي المركددز الجغرافددي   ةالمنعقددددورة تدريبيددة فددي نظددم المعلومددات الجغرافيددة المتقدمددة     -

 .م0233،اضردنيالملكي 

 

 .الجامعة اضردنية (GIS)نظام المعلومات الجغرافي / تدريبي كورس 

 

ام فددي نظدد  INFOGRAPHدورة تدريبيددة فددي الشددركة االستشددارية ضنظمددة المعلومددات البيانيددة     

 .ساعة تدريبية 82لمدة  .المعلومات الجغرافي

 

 ARCدورة متقدمدة فدي برمجيدة    "  CSSدورة تدريبيدة فدي الشدركة المكانيدة للحلدول المتكاملدة        

VIEW 3.3  " ساعة تدريبية 82مدة. 

 

-12/33/0221مددن  Environmental Educationدورة تدريبيددة فددي مجددال التعلدديم البيئددي    

 .المنعقدة في اليابان 00/30/0221

 

المنعقدددة فددي جامعددة   How to Prepare for Toefl Testدورة اضعدداد المتحددان التوفددل   

 .، االردن0223اليرموك 

 

 .، االردنم3771التربوي  دورة التطوير 

 

سية كندا لالطالع علأ التجربة الكندية في ت ليا الكت  المدر إلأالزائر  اضردنيالفريق  أعضاءاحد  

 .م9/33/0229 إلأم 37/32/0229من  الفترةفي  وطرق التدريس وتدري  المدرسين
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المنعقددة   Arc GIS 9.1 برمجيدة  من خدالل ( GIS)دورة تدريبية حول نظام المعلومات الجغرافي  

 .م 0228ساعة تدريبية، ( 03)في مركز الملكة رانيا في جامعة اليرموك بواقع 

 

وررددة تدريبيددة فددي مجددال برنددامغ تعلدديم الجغرافيددا للتنميددة المسددتدامة مددن خددالل نظددام المعلومددات     

  . م0228/ 8/  31 – 30المنعقدة في تونس من  (GIS)الجغرافي 

 

 .م 0233عقدة في جامعة الملص فيصل لعام دورة التقويم الذاتي المن 

 

 هدددـ، 3310/ 3/  3هدددـ  ـــدددـ 3313/ 30/  12دورة توصددديا البدددرامغ والمقدددررات فدددي الفتدددرة مدددن  

 .المملكة العربية السعودية المنعقدة في كلية االداب ، جامعة الملص فيصل ،

 

، المنعقدة في جامعة  هـ3311/  3/  33 – 32في الفترة من  SPSSدورة البحو  الكمية وبرنامغ  

 .م0233الملص فيصل ، المملكة العربية السعودية 

 

م 03230/ 32/  31 – 31فدددي الفتددددرة    Frontpageدورة تصميم صفحات االنتر نت باستخدام 

 .م0230المنعقدة في جامعة الملص فيصل ، المملكة العربية السعودية 

 

عقدة في جامعة الملص فيصل ، المملكدة العربيدة   المن، 33/1/3313اضربعاء  ،إدارة الجهود التطوعية 

 .م0231السعودية 

 

اساسديات   (Fundamentals of ERDAS IMAGINE 1 & 2 with modules) دور في 

المنعقدددة فددي رددركة مجموعددة االنظمددة    ERDAS 2011االستشددعار عددن بعددد علددأ برنددامغ   

 .هـ، الريا 3313الجغرافية لتقنية المعلومات ، 

 

المنعقددة فدي    ERDAS 2011علدأ برندامغ   Advanced ERDAS IMAGINE) دور فدي  

 .هـ، الريا 3313رركة مجموعة االنظمة الجغرافية لتقنية المعلومات ، 

 

 

 

 :المجالت والمؤتمرات. س

 
 لمركز الدولي للدراسات واضبحا  العلمية عضو في ا 

 

International  Center for Scientific Research and Studies ICSRS 

http://www.i-csrs.org 

 

 

 واالستشعار عن بعد الجغرافي تطبيقات نظام المعلوماتلمجلة الدولية للًا محرر 

 

International Journal of Information System Applications Geographical and 

Remote Sensing. 

 

 .العلمية  في االردن والمملكة العربية السعودية محكم علمي لالبحا  في المجالت  

 

  www.GISClub.net .المعلومات الجغرافي نظم عضو في نادي  

http://www.i-csrs.org/
http://www.gisclub.net/
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 محكم في مجلة دراسات للعلوم االجتماعية، الجامعة االردنية  

 

 اعيةمحكم في مجلة مؤتة للبحو  والدراسات ، سلسلة العلوم االجتم 

 

/  01اذربيجان  –عضو في المجلس العلمي للمؤتمر الدولي الثالث عشر للبيئة ، باكو  

 \. 0238/ نوفمبر /  09

 

 Google scholar   :Dr.Aymen Taaniالعنوان علأ  

 

 Research gate  :Aymen_ Taaniالعنوان علأ   
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