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  ١٩٩٥/ ٣١/١٢: استاذ       ؛  تاريخ الحصول عليھا :     الرتبة العلمية  

  :     العنوان الدائم  

  الجامعة ا�ردنية –كلية العلوم  –قسم الرياضيات                         

                         

  :  المؤھ�ت العلمية 

 )١٩٨٣(الو�يات المتحدة    - Clarkson Universityالدكتوراه  في الرياضيات  .١

 )١٩٧٩(الجامعة ا�ردنية                                     -الماجستير قي الرياضيات .٢

  )١٩٧٧(الجامعة ا�ردنية                                  -البكالوريوس في الرياضيات .٣

      

   

  :  البحثية ا�ھتمامات 

التفاضل  –الدوال الخاصة  –مسائل القيم الحدية الفيزيائية و الھندسية –التحليل التقاربي –المعاد�ت التفاضلية  
  الكسري

  

  : الجوائز العلمية 

  ١٩٩٦ -جائزة عبدالحميد شومان للباحثين العرب الشبان  

  

  : الخبرة ا�كاديمية

       

  ٢٠٠٨                                                  استاذ في جامعة ال البيت         •
 ٢٠٠١استاذ في الجامعة ا�ردنية                                                          •

   ٢٠٠١ -١٩٩٨استاذ في جامعة ا�مارات العربية المتحدة                                       •

 ١٩٩٨ - ١٩٩٥استاذ في الجامعة ا�ردنية                                                          •

 ١٩٩٥- ١٩٩٠استاذ مشارك في الجامعة ا�ردنية                                                •

 ١٩٩٠-١٩٨٥    استاذ مساعد في الجامعة ا�ردنية                                             •

 ١٩٨٢-١٩٨٠     الو�يات المتحدة      / مساعد بحث و تدريس في جامعة كOركسون •

 ١٩٧٩-١٩٧٧            ا�ردن                           / معلم في وزارة التربية و التعليم  •

  

  

  

  

  



  ٢

  

  

  :  الخبرات ا دارية

  

       

   ٢٠١٢-٢٠٠٨رئيس جامعة ال البيت                                                         •

   ٢٠٠٨-٢٠٠٥نائب رئيس الجامعة ا�ردنية  للشؤون ا�كاديمية                         •

  ٢٠٠٥-٢٠٠١عميد البحث العلمي في الجامعة ا�ردنية                                   •

 ١٩٩٨-١٩٩٦سم الرياضيات في الجامعة ا�ردنية                              رئيس ق •

 ١٩٩٥-١٩٩٤مدير مكتب العOقات العلمية الخارجية للجامعة ا�ردنبة                •

  ١٩٩٣- ١٩٩٢               )             ا�ردن(جامعة فيOدلفيا / رئيس قسم العلوم  •

 

  

  :خبرات اخرى    

  ٢٠٠٥-٢٠٠٤   مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي                               •

    

  

  : علمية وھيئات عضوية جمعيات

  ٢٠١٢                          عضو لجنة الفلبرايت للتبادل التعليمي                         -١    

  ٢٠١١-٢٠٠٩اتحاد الجامعات العربية /الطOبية عضو مجلس ادارة المجلس العربي لWنشطة -٢    

  coppem٢٠٠٦ عضو للجنة السلطات المحلية و ا�قليمية للشراكة ا�ورو متوسطية  - ٣ 

  ١٩٩٨ -١٩٩٣عضو في الجمعية الرياضية ا�مريكية                                                   -٤

  ٢٠٠٧                         عضو ھيئة تحرير مجلة ا�ردنية للرياضيات                  -٥   

  :عديدة منھا محكم لمجOت علمية  محلية و عالمية -٦
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   )خارج الجامعة( عضوية لجان وطنية

  

  

    

 ٢٠٠٨                                                 مؤسسة ال البيت         عضو مجلس امناء  •

                ٢٠١٠ -٢٠٠٨عضو مجلس التعليم العالي                                                                       •

  ٢٠٠٥-  ٢٠٠١              و البحث العلمي التعليم العاليوزارة  –عضو اللجنة العليا للبحث العلمي  •

  ٢٠٠٧-٢٠٠٥ية البنك المركزي                  عضو مجلس ادارة معھد العلوم المالية وا لمصرف   •

  ٢٠٠٨-٢٠٠٦عضو مجلس امناء جامعة الشرق ا�وسط الدراسات العليا الخاصة                      •

   ٢٠٠٨- ٢٠٠١                          لصندوق دعم البحث العلمي عضو لجنة ا�دارة و اللجنة الفنية •

   ا�على للعلوم و التكنولوجياالمجلس / و التطوير في الصناعة 

   ٢٠٠٨-  ٢٠٠١وزارة التربية و التعليم                        –عضو اللجنة المركزية لترقية المعلمين  •

  ٢٠٠٣-٢٠٠٢                        عضو الھيئة الوطنية للبحث و ا�رشاد الزراعي وزارة الزراعة •

  ٢٠٠٥-٢٠٠٢      البحث العلمي التعليم العالي ووزارة  – -رئيس لجنة تنظيم نشر ا�نتاج العلمي  •

  ٢٠٠٥-٢٠٠٢عضو الھيئة العلمية لجوائز البحث والباحث والطالب ألمتميز                             •

                                                                          -البحث العلمي التعليم العالي ووزارة       

  ٢٠٠٥-٢٠٠٤مقرر محور البحث العلمي في  لجنة اعداد استراتيجيات التعليم العالي                  •

   ٢٠١٠-٢٠٠٥لOعوام      

  ٢٠٠٨-٢٠٠٤       رئيس لجنة تقييم ا�نتاج العلمي لرتب خبير وزارة التربية و التعليم               •

  ٢٠٠٤ -٢٠٠٣                             الرياضياتعضو الھيئة ا�ستشارية لمشروع حوسبة منھاج  •

• JEI/CISCO learning Institute    - 

  ٢٠٠٥-٢٠٠٤          وزارة التربية والتعليم –عضو فريق ا�شراف على تأليف كتب الرياضيات  •

  ٢٠٠٥-٢٠٠٤                لتطوير مناھج ألرياضيات                ERFKEمستشار في مشروع  •

  وزارة التربية و التعليم       

  ٢٠٠٤        عضو فريق عمل لوضع استراتيجيات العلوم و التكنولوجيا في ا�ردن          •

  المجلس ا�على للعلوم والتكنولوجيا – ٢٠١٠-٢٠٠٥لWعوام      

  ٢٠٠٦/                                عضو اللجنة الفنية للمنتدى الوطني لتطوير التعليم العالي •

  البحث العلمي التعليم العالي ووزارة       

                                  ٢٠٠٨ -٢٠٠٥عضو اللجنة الفنية لمشروع تطوير التعليم العالي                                            •

  

  عضوية مجالس مراكز بحثية جامعية

  ٢٠٠٦-٢٠٠١                  الجامعة ا�ردنية  –عضو مجلس ادارة مركز البحوث المائية و البيئية  •

  ٢٠٠٨-٢٠٠١                                           العقبة –عضو مجلس ادارة محطة العلوم البحرية  •

  ٢٠٠٨-٢٠٠١                  الجامعة ا�ردنية-عضو مجلس ادارة مركز حمدي منكوللبحوث العلمية •

  ٢٠٠٥-٢٠٠١                       الجامعة ا�ردنية-عضو مجلس ادارة مركز الوثائق و المخطوطات •

  ٢٠٠٥-  ٢٠٠٤                                            الجامعة ا�ردنية –لجنة تاريخ بOد الشام   عضو •

  

  

  

  
  



  ٤

  : )الجامعة ا�ردنية(عضوية لجان جامعية   

  

  

 ٢٠٠٨-٢٠٠٢عضو لجنة التعيين و الترقية                                                      •

 ٢٠٠٨ -٢٠٠٥رئيس لجنة الخطة الدراسية                                                       •

 ٢٠٠٨-٢٠٠٥رئيس مجلس ادارة مركز الحاسوب                                             •

 ٢٠٠٧-٢٠٠٥رئيس مجلس ادارة مركز ا�ستشارات و الخدمات الفنية                     •

 ٢٠٠٨-٢٠٠٦رئيس لجنة  ضمان الجودة                                                       •

 ٢٠٠٥-٢٠٠١رئيس المجلس التأديب ا�بتدائى kعضاء ھيئة التدريس                     •

 ٢٠٠٥-٢٠٠١ة تحرير مجلة دراسات                                              رئيس ھيئ •

 ٢٠٠٥-٢٠٠١رئيس مجلس البحث العلمي                                                     •

 ٢٠٠٥-٢٠٠١عضو لجنة ادارة صندوق ا�سكان                                              •

 ٢٠٠٨-٢٠٠٥ادارة صندوق ا�سكان                                             رئيس لجنة  •

 ٢٠٠٥-٢٠٠١عضو مجلس ادارة صندوق التبرعات                                          •

 ١٩٩٨-١٩٩٦  عضو لجنة معادلة شھادات الدراسات العليا للمتقدمين للجامعة ا�ردنية •

 ١٩٩٨-١٩٩٦                                    ة لكلية العلوم عضو لجنة التعيين و الترقي •

 ١٩٩٤-١٩٩٣                                        عضو اللجنة ا�جتماعية لكلية العلوم   •

 ١٩٩٢- ١٩٩١              على المدرسة النموذجية للجامعة لlشرافعضو اللجنة الفنية  •

 ١٩٩٠-١٩٨٨                              ية العلوم   ممثل قسم الرياضيات في مجلس كل •

 ١٩٨٨-١٩٨٧                                         مقرر اللجنة ا�جتماعية لكلية العلوم   •

 ١٩٨٧-١٩٨٦                                        عضو اللجنة ا�جتماعية لكلية العلوم   •

 طة الدراسية و الدراسات العليا في القسم لعدة سنواتعضو في لجان البحث العلمي و الخ •

  عضو في العديد من لجان مناقشة رسائل الماجستير و الدكتوراه •

  
  

    

  :  )جامعة ا�مارات العربية المتحدة(عضوية لجان جامعية 

  

  ٢٠٠٠-١٩٩٨                                                       عضو لجنة ترقيات كلية العلوم   •

  ١٩٩٩-١٩٩٨                               عضو لجنة تقييم ا�بحاث المقدمة للدعم في الجامعة •

 ١٩٩٩-١٩٩٨                                                     مقرر اللجنة ا�جتماعية في القسم •

 ٢٠٠٠-١٩٩٨       ة ا�شراف و المتابعة على برنامج التدريب العملي في القسمعضو للجن •

   ٢٠٠١-١٩٩٩                                                             مقرر لجنة التقييم في القسم •

 ١٩٩٩/٢٠٠٠    عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر ا�ول للعلوم الرياضية في جامعة ا�مارات •
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  :  خدمات مجتمعية

  

  وزارة التربية و التعليم •

عضو في الفريق الوطني لتأليف كتب الرياضيات للمرحلة ا�ساسية و الثانوية   - أ
١٩٩٨-١٩٩٢  

 ٢٠١١لثانوية العامة    ا امتحان عضو في اللجنة العليا لlشراف على  -  ب

  

  وزارة التعليم العالي •

  :الجامعات ا�ھلية التاليةرئيس لجان ا�عتماد الخاص لتخصص الرياضيات في   - أ

  )١٩٩٤(جامعة العلوم التطبيقية               

  )١٩٩٧(جامعة اربد ا�ھلية                  

  )٢٠٠٤(-)١٩٩٨(جامعة الزرقاء ا�ھلية               

  

  عضو في لجنة ا�عتماد الخاص لتخصص الرياضيات في -ب          

  )١٩٩٦(جامعة الزيتونة              

  )٢٠٠٤(جامعة جرش              

  

  )٢٠٠٥(رئيس لجنة ا�عتماد العام لجامعة اربد ا�ھلية  -ج         

  )٢٠٠٦(رئيس لجنة ا�عتماد العام لجامعة العلوم التطبيقية الخاصة  -د           

  

 ا�مارات العربية المتحدة/ وزارة التربية و التعليم  •

  ١٩٩٩/٢٠٠٠  -الرياضيات للمرحلة الثانوية عضو في فريق تطوير و اعداد كتب   - أ

    ٢٠٠١ /٢٠٠٠ –عضو في لجنة اعداد مناھج الرياضيات لجميع المراحل الدراسية    -  ب

  

   ٢٠٠٨ستشاري لمحافظة المفرق  عضو المجلس ا� •
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  : المؤتمرات و الورش العلمية

 

2011 • World Education Forum , London - UK  

طرابلس ليبيا –مؤتمر ا�تحاد العام لرؤساء الجامعات العربية  • 2010  

عمان- مسقط –ندوة كراسي السلطان قابوس العلمية  • 2010  

2009 • Unesco World \Conference on Higher Education, Paris  

 مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية اqسكندرية مصر • 2009

الكويت -الجامعات العربية   مؤتمر ا�تحاد العام لرؤساء • 2009  

باكو  –المؤتمر ا�سOمي الرابع لوزراء التعليم العالي و البحث العلمي  • 2008
 اذربيجان

بيروت لبنان –مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية  • 2008  

2006 • International Congress of  Mathematicians , Madrid, 

SPAIN 

2004 • TEMPUS Partnership Fair , TUNIS 

2003 • TEMPUS MEDA Regional Conference  , EGYPT 

2003 • The Euro-Med forum to implement scientific, 

technological & industrial cooperation in Med. region - 

ITAY 

2002 • International Congress of  Mathematicians  Beijing, 

CHINA  

2002 • Scientific Research and Technology Development in the 

Arab World , Sharijah , UAE. 

1999 • The First International Conference in  Mathematical 

Sciences ,UAE  

1997 • Eighth  international Colloquium on Differential Sciences  

,Plovdiv, BULGARIA   

1996  • Second  International  Workshop( Transforms Methods 

and Special Functions ),Varna, BULGARIA 

1995 • The International Congress in Scientific Computation and 

Modeling Eastern Illinois University ,USA    

1994 • The Second  Jordanian Mathematical  Conference  Mu’tah 

University   

1993 • Workshop in Nonlinear Evolution  Differential Equations , 

ICTP,Trieste,ITALY 

1990 • Workshop in Condensed Matter  ICTP,Trieste, ITALY 

1990 • The First Jordanian Mathematical Conference. UoJ 

1988 • The Third Conferences  for Mathematics, Statistics ,and 

Operation Research, Alexandria University, EGYPT.   

1987 • Conference on Path Integrals an, ICTP,  Trieste, ITALY  

1986 • Workshop on Dynamical Systems  ICTP,Trieste,  

        ITALY 
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  أ�نتاج العلمي
 

 

     او� :   الدراسات العليا   : ا�شراف على (٢١) رسالة ماجستير و على (  ٧ ) رسائل دكتوراه
 

 
  

  

  : المؤلفةالكتب  و ا�بحاث المنشورة : ثانيا

  

  و متخصصة  محلية و عالمية  بحثا في مج�ت علمية محكمة) ٤٠(تم نشر  

  .لجميع المراحل تمقررة لتخصص الرياضيا كتب ف عدةيو تال

  

  

  : المدعومةالمشاريع :  ثالثا

  ووادي  نموذج رياضي ث�ثي اQبعاد لحركة المياه الجوفية و لمصادر المياه في منطقة وادي الواله - ١

  الھيدان و الع�قة ما بين مياه بحيرة سد الوالة و المياه الجوفية في منطقة الرفد السفلي للسد

  ٢٠٠٣سلطة وادي ا�ردن     : جھة الدعم  

  تطوير نظام تحرير ونشر الكتروني متكامل للمج�ت العلميه المحكمه         -  ٢

  ٢٠٠٣الجامعة ا�ردنية         : جھة الدعم        

          مقارنة مع بعض الطرق العددية: طريقة التفكيك - ٣

  ١٩٩٦-١٩٩٥        الجامعة ا�ردنية: جھة الدعم          

• Jordan Training Course for International Relations   

 ٢٠٠٨ -٢٠٠٦    TEMPUSبرنامج  –ا�تحاد ا�وروبي  :جھة الدعم    
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