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 السيرة الذاتية

 األستاذ الدكتور عمر علي الخشمان

 جامعة الحسين بن طالل

 سم هندسة البيئةق-كلية الهندسة

 

   الرحمن الخشمان االسم: عمر علي عبد

  أردني الجنسية:

 3/2/1965 تاريخ الوالدة:

 معان-مكان الوالدة: الشوبك

  متزوج الحالة االجتماعية:

 المؤهالت العلمية 

 التقدير العام السنة  الجامعة/البلد التخصص لميةالدرجة الع

 ممتاز 2002 الجامعه األردنية مياه وبيئة دكتوراه

 اجيد جد 1994 الجامعه األردنية جيوكيمياء البيئة  ماجستير 

 جيد 1987 الجامعه األردنية  علوم االرض والبيئة  سبكالوريو
 

 اللغات

 كتابة محادثة قراءة  اللغة

 ممتاز ممتاز ممتاز ربيةاللغة الع

 اجيد جد جيد  اجيد جد اللغة االنجليزية

 

جامعه -كلية الهندسة -وقسم الهندسة المدنية في قسم هندسة البيئة أستاذالعمل الحالي: ** 

 الحسين بن طالل 
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 الخبرات العملية واألكاديمية 

 الخبرة العملية الفترة

 وات المسلحة األردنيةمعلم في مدارس الق 20/8/1988-1/11/1990

 الجامعة األردنية  -مساعد بحث وتدريس في قسم الجيولوجيا 2/1990-2/1991

 مساعد بحث وتدريس في جامعة مؤتة  16/11/1991-15/12/2002

 جامعة مؤتة-باحث في مركز دراسات المياه والبيئة 15/12/2002-4/8/2003

في مركز دراسات األمير فيصل باحث مساعد "أستاذ مساعد"  5/8/2003-9/2/2007

 جامعة مؤتة-لبحوث الطاقة والمياه والبيئة 

 جامعة الحسين بن طالل -قسم هندسة البيئة -أستاذ مساعد 11/2/2007-25/8/2009

 جامعة الحسين بن طالل -قسم هندسة البيئة-أستاذ مشارك 26/8/2009-25/8/2013

ذلك ابتداء من تاريخ أعطى سنة اقدمية بالرتبة والراتب و 4/3/2013

( من نظام الهيئة التدريسية في 34وذلك حسب المادة ) 4/3/2013

 جامعة الحسين بن طالل

 جامعة الحسين بن طالل -قسم هندسة البيئة -أستاذ أالن -26/8/2013

-زائر قسم هندسة الموارد الطبيعية والهندسة الكيميائية  أستاذ 16/9/2017-15/9/2018

 التقنيةجامعة الطفيلة 
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 المواقع اإلدارية األكاديمية 

 اإلداريالموقع  الفترة

 عضو مجلس أمناء جامعة جرش للمرة الثانية االن -5/2018

 عضو مجلس أمناء جامعة جرش   5/2018 -11/2017

 جامعة الحسين بن طالل-عميد كلية الهندسة  1/9/2017 -1/9/2013

 جامعة الحسين بن طالل-كلية الهندسة نائب عميد 1/9/2011-1/9/2013

 جامعة الحسين بن طالل-عميد شؤون الطلبة بالوكالة 1/9/2009-20/12/2009

 جامعة الحسين بن طالل-نائب عميد شؤون الطلبة  16/9/2007-1/9/2009

 جامعة الحسين بن طالل-رئيس قسم هندسة البيئة 1/6/2007-16/9/2007

مركز األمير فيصل لبحوث -سم الدراساترئيس ق 31/3/2004-9/2/2007

 جامعة مؤتة -الطاقة والمياه والبيئة

مركز األمير فيصل لبحوث الطاقة  -باحث مساعد 5/8/2003-31/3/2004

 والمياه والبيئة 
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 الجوائز 

 السنة  اسم الجائزة 

ضمن أفضل مائه باحث على مستوى الجامعات األردنية من خالل 

 Highly Cited Researchers)العلمية ) االقتباسات

 2020-2016لالعوام من 

جائزة دولية في مجال البحث العلمي )المركز الثامن عالميا  في 

 أفضل بحث علمي في البيئة(

2014 

جائزة اتحاد الجامعات العربية في مجال دور الهندسة 

 التكنولوجية والبيئة

 

2011 

مجال دور الجامعات في خدمة جائزة اتحاد الجامعات العربية في 

 المجتمع

2010 

المحور -اتحاد الجامعات العربية في مجال الهندسة التطبيقية ةجائز

 التكنولوجي

2009 

األمارات  -جامعة اإلمارات العربية –الجائزة الدولية في مجال البيئة 

 العربية المتحدة

2004 

 -إلمارات العربيةجامعة ا –الجائزة الدولية في مجال البيئة والمياه  

 األمارات العربية المتحدة

2002 

 1987 الجامعة األردنية–جائزة أوائل األقسام 
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 التالية: مجاالتالاالنجازات الهامة الدالة على القدرة والتميز في 

 التدريس .1

 والتعليم االلكتروني مهارات االتصال والمعلومات .1

  واإلبداعاالبتكار  .2
 دةفهم الثقافات المتعد .3

 البيئة الجامعية الفعالة في مجال التكنولوجيا وحل المشكالت .4
 ضمن منظومة علمية متطورة  القيادة والتعاون في فريق .5
 التركيز على التقنية والتطبيق العملي  .6

التدريس في أكثر من جامعة وطنية والتنوع في أسلوب التدريس والحصول على مراكز متقدمة في  .7
 مية والوطنية وجوائز دولية. الملتقيات الوطنية واإلقلي

التركيز على األبحاث العلمية التطبيقية في المنطقة والتي تنشر في مجالت علمية عالمية محكمة ومفهرسة  .8
 ولها عامل تأثير.

 االستشهادات العلمية على األبحاث دليل على قيمة األبحاث وأصالتها وجودتها العلمية.  .9

 الجامعات التي قمت بالتدريس بها. الحصول على أعلى تقييمات الطلبة في  .10
 

 التشبيك والتواصل العلمي. 2

 العلمية والدراسات حول المنطقة بالتعاون مع باحثين من داخل المملكة وخارجه األبحاثنشر الكثير من . 1        

 والوطنية واإلقليميةالمشاركة في الكثير من المؤتمرات العلمية العالمية . 2       

من خالل استقطاب الجامعات والتواصل العلمي من خالل  ودكتوراهومناقشة رسائل ماجستير  اإلشراف.  3       
 باتنة الجزائر-التواصل مع معهد الهندسة المدنية والري والهندسة المعمارية في جامعة الحاج لخضر

 الجامعات منها :  العلمية ومحكم للترقيات في كثير من األبحاثمحكم داخلي وخارجي لكثير من . 4      

 األردن-األردنيةالجامعة    -            
 5. . رئيس تحرير وعضو تحرير مجالت عالمية متخصصة مرفق روابط المواقع

1.  Editor-in-Chief at Australian Journal of Engineering and Innovative Technology 

https://universepg.com/journal/ajeit 

2. International Editorial Board at Journal of Research in Weed Science 

http://www.jrweedsci.com/journal/editorial.board  

3. Member in Affiliates and Researchers in Prince Faisal Center for Dead Sea, Environmental 

and Energy Research (PFC-DSSER) in Mutah University-Jordan  

https://xwww.mutah.edu.jo/pfc_dseer/affiliates.html 

4. Member in Editorial Board in Al-Hussein Bin Talal University Journal of Research (AHUJ)- 

Jordan. 

 العراق-جامعة بابل  -
 العراق-الجامعة المستنصرية -

 الجزائر-جامعة الحاج لخضر -
 فلسطين-جامعة القدس -

 فلسطين-جامعة النجاح الوطنية -
 الكويت-جامعة الكويت -
 األردن -جامعة مؤتة -

https://universepg.com/journal/ajeit
http://www.jrweedsci.com/journal/editorial.board
https://xwww.mutah.edu.jo/pfc_dseer/affiliates.html
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 http://www.ahu.edu.jo/ahuj/EEditGroup.aspx 

5. Deputy Editor-In-Chief: Universe PG. An independent international Academic Publisher.  

https://www.universepg.com/advisors_and_editors 

6. Advisory Board Members at Universe PG Journal.  

https://www.universepg.com/advisory-board 

 

7. Member in editorial board of Algerian Journal of Engineering and Technology 

(AJET).  

http://jetjournal.org/index.php/ajet/Omar_Al-Khashman 

 
      2010من   Journal of Environmental Chemistry and Ecotoxicologyمحرر في مجلة . 6      

 تاريخهلغاية 
      

 مجلة علمية عالمية محكمة "انظر السيرة الذاتية  42من  ألكثرمحكم . 7       
 األمريكيةعضو الجمعية الكيميائية . 8      

 عضو جمعية الهيدرولوجيين العرب. 9      
  دوالر أمريكي 196000الحصول على دعم مالي لمشاريع تقدر بحوالي . 10     

 

 المحلي خدمة المجتمع . 3  

 والبيئة والتنمية المياهحلية في مجال استشارات للمجالس البلدية والم .1
 عمل دراسات علمية متخصصة على المنطقة في مجال التعدين والطاقة والبيئة .2
عمل محاضرات وندوات تخدم الطلبة والمجتمع المحلي في مجال مهارات االتصال, التنمية المستدامة,  .3

 المياهالبيئي, ترشيد استهالك  األثرتقييم 
 جان المحلية الوطنية عضو في الكثير من الل .4

لقطاع الشباب في الكثير من المواضع مثل الوقاية من المخدرات, العنف الطالبي  توعيةرات ضعمل محا .5
 النقاشية لجاللة الملك عبدهللا المعظم األوراق, واإلرهابوالمجتمعي, الفكر المتطرف 

 اقع االلكترونيةفي الصحف والمو 2007المحلي الشبابي والطالبي من عام  الشأنكاتب في  .6

الباحثين عن العمل من خالل التواصل مع الشركات المحلية في  وتأهيلعمل برامج للتخفيف من البطالة  .7
 المنطقة وتاهليهم للسوق المحلي

 

 

 اللجان

 السنة المكان اللجنة

 1993 جامعة مؤتة للجيولوجيا التطبيقية قسم وتأسيس  عضو لجنة دراسة

 1995 جامعة مؤتة لعلمي لمحافظة الكركا عضو لجنة إعداد الدليل

 1995 جامعة مؤتة قسم هندسة التعدين عضو لجنة دراسة إنشاء

http://www.ahu.edu.jo/ahuj/EEditGroup.aspx
https://www.universepg.com/advisors_and_editors
https://www.universepg.com/advisory-board
http://jetjournal.org/index.php/ajet/Omar_Al-Khashman
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تخصص هندسة التعدين  عضو لجنة دراسة إنشاء

 وهندسة البيئة والمعادن

جامعة الحسين بن 

 طالل

2001 

جامعة الحسين بن  عضو المجلس المؤقت لكلية هندسة التعدين والبيئة

 طالل

2001-2004 

كلية هندسة التعدين في عضو لجنة إعداد الخطط الدراسية 

 والبيئة

جامعة الحسين بن 

 طالل

2001-2004 

 2006-2004 جامعة مؤتة والبيئة المياه عضو مجلس مركز دراسات

الهيئة  األنباط )واألعالم في بيت  رئيس قسم الدراسات

 الحضاري(للثقافة والتواصل  العربية

 2005-2004 البترا

للثقافة والتواصل  الهيئة العربيةعضو بيت األنباط )

 الحضاري

 20010-1995 البترا

في جامعة  عضو لجنة اإلشراف على المدرسة النموذجية

 مؤتة

 2006-2005 جامعة مؤتة

عضو لجنة انتقاء ومقابلة معلمين ومعلمات في المدرسة 

 جامعة مؤتة –النموذجية 

 2006-2005 جامعة مؤتة

مجموعة من طلبة الماجستير في  مشرف على

 همجال كيمياء البيئة وتلوث التربة والميا

 

جامعة البلقاء التطبيقية 

 وجامعة مؤتة 

2005-2007 

منسق العديد من المشاريع التنموية البيئية  في جامعة 

 الحسين بن طالل

جامعة الحسين بن 

 طالل

2007-2010 

ئة حول عضو اللجنة العلمية المكلفة من وزارة البي

دراسة أوضاع مكاب النفايات في المملكة وتأثيرها 

 على المياه  الجوفية والبيئة

 

 2012 وزارة البيئة

مركز بحوث وتطوير  عضو محور المياه والبيئة 
 البادية األردنية

2011-2013 

جامعة الحسين بن  الطالبي واإلرشادالعنف  ةعضو لجن

 طالل

2011 

 2010  2010قتراع والفرز لالنتخابات النيابية رئيس لجنة اال
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 قصبة معان-الدائرة االولى-محافظة معان

 2012رئيس لجنة االقتراع والفرز لالنتخابات النيابية 
 دائرة بدو الجنوب-محافظة معان

 2012 

وتنظيم مسابقة  إعدادعضو اللجنة العلمية المشرفة على 

للمساكن الخضراء   إبداعيةلطلبة كليات الهندسة )تصاميم 
JO-GREEN     

 الردنيالصندوق أ

 الهاشمي للتنمية البشرية 

2012 

جامعه الحسين بن  العاشرة لدورتهعضو اللجنة العليا النتخابات اتحاد الطلبة 

 طالل

2011 

دكتور  أستاذمحكم خارجي في الترقيات الى رتبه 

 )بروفيسور( 

من جامعات في 

العراق, السعوديه, 
 الكويتفلسطين و

 االن-2013

 متخصصةمن ثالثين مجلة علمية عالمية  أكثرالتحكيم في 

 والمياهفي مجال البيئة 

 االن-2009 

في مجالت علمية متخصصة في هندسة  محرر عضو
 المياه والبيئة 

 االن -2010 

 2011 وزارة البيئة عضو اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر 

نية لبلدية الشوبك حول دراسة فرئيس اللجنة التي وضعت 

 الشوبكفي  الطبيعيةالثروات المائي و الوضع 

 2008 بلدية الشوبك

السياسة  إعدادعضو اللجنة الوطنية المشاركة في مشروع 
 واإلبداعالوطنية للعلوم والتكنولوجيا  واإلستراتيجية

 2016-2012 لألعوام

للعلوم  األعلىالمجلس 
 والتكنولوجيا 

2010 

وتنظيم مسابقة  إعدادلعلمية المشرفة على عضو اللجنة ا

للمساكن الخضراء  إبداعيةلطلبة كليات الهندسة )تصاميم 
JO-GREEN    الهاشمي للتنمية  األردنيالصندوق

 البشرية

 األردنيالصندوق 

 الهاشمي للتنمية البشرية

2010-2011 

 2010-2009 وزارة البيئة عضو اللجنة الوطنية للتغيير المناخي

 2011 بلدية ايل لجنة دراسة واقع مكب النفايات في منطقة ايل رئيس

رئيس لجنة دراسة تقييم االثر البيئي حول معالجة النفايات 
 الصلبة بطريقة الحرق لبلدية معان الكبرى

 2013 بلدية معان الكبرى

عضو اللجنة العلمية المكلفة من وزارة البيئة حول دراسة 

ملكة وتأثيرها على المياه  أوضاع مكاب النفايات في الم
 الجوفية والبيئة

 2013 البيئةوزارة 
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 في جامعة الحسين بن طالل  األكاديمية اللجان

 

 الفترة اللجنة 

 2017-2013 عضو مجلس الجامعة 

 2017 -2013 عضو لجنة التعيين والترقية

 2017-2013 عضو مجلس العمداء

 2017-2013 اء هيئة التدريسرئيس المجلس التأديبي االبتدائي ألعض

2019-2020 

عضو الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي للجنة الوطنية 

 للتربية والثقافة والعلوم  األردنية

2015- 2016 

رئيس اللجنة التي شكلت في جامعة الحسين بن 

طالل لدراسة اإلستراتيجية وخطة عمل من 

 اجل تحسين نوعية التعليم العالي في األردن

 

2014 

لتقديم دراسة تعزيز التعاون مع  المشكلةرئيس اللجنة 

الجانب الروسي في المجال المهني والتعليم التقني في 

 جامعة الحسين بن طالل

2015 

وتعليمات التدريب  أسسرئيس لجنة دراسة 

 الميداني في جامعة الحسين بن طالل 

 

2014 

 2017 -2013 رئيس مجلس كلية الهندسة

في  األثريةللدراسات  األنباطمركز رئيس مجلس 

 الجامعة 

2016- 2017 

عضو اللجنة المشكلة لدراسة الطلبات المقدمة من 

 الترقية والنقل إلغراضهيئة التدريس  أعضاء

2013-2016 

 2015 -2013عضو اللجنة المشكلة لتحديد حاجة الجامعة من أعضاء 
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 هيئة التدريس

 2017 -2014 عضو مجلس الدراسات العليا

2019-2020 

 2014-2013    عضو هيئة تحرير مجلة جامعة الحسين بن طالل

2019-2020 

 2015-2013 هيئة التدريس أعضاءعضو مجلس مركز تطوير أداء 

 2013-2011 عضو مجلس كلية الهندسة

 2013-2011 لجنة االعتماد والخطط الدراسية في كلية الهندسة   رئيس

التجسير  ألسسمقترحات لوضع  المشكلةعضو اللجنة 

 األردنيةبين الكليات الجامعية والمتوسطة والجامعات 

2012 

 2009-2007 عضو مجلس كلية هندسة التعدين والبيئة

رئيس اللجنة العلمية والبحث العلمي في قسم هندسة 

 البيئة

2007-2010 

 2007 عضو لجنة عطاء البئر االرتوازي في الجامعة

( كلية هندسة 17/2007ء رقم )لجنة استالم عطا رئيس

 التعدين والبيئة

2007-2008 

 2007 (17/2007رئيس لجنة دراسة عطاء رقم )

 2007 (.35/2006رئيس لجنة استالم عطاء مركزي رقم )

 2011-2009 رئيس لجنة التحقيق في قضايا الطلبة

الطالبي للحد من العنف  واإلرشادعضو لجنة التوعية 

 الجامعي

2011 

 2010-2008 لجنة التحقيق في مخالفات طالبات السكن الداخليرئيس 

مستشار نادي الدراسات السكانية والبيئة في جامعة 

 الحسين بن طالل

2008-2010 

 2010-2008الحتفال عمادة شؤون الطلبة بمناسبة  اإلعدادرئيس لجنة 



 

11 

 

 يوم الجامعة

الطلبة بعيد  شؤونالحتفال عمادة  اإلعدادرئيس لجنة  

 الد جاللة الملك عبداللة الثاني بن الحسين المفدىمي

2008-2010 

 لدورتهعضو اللجنة العليا النتخابات مجلس اتحاد الطلبة 

 الخامسة والسادسة

2008-2010 

الوفاء للراحل العظيم الحسين بن  أسبوعرئيس لجنة 

 ثراه هللاطالل طيب 

2008-2010 

بااللتحاق  الراغبينرئيس لجنة دراسة طلبات ومقابلة 

 التفوق الرياضي والفني أساسفي الجامعة على 

2008-2010 

 2010-2008 رئيس لجنة التوعية المرورية والحد من حوادث السير 

رئيس اللجان الطالبية في التوعية المائية والبيئية في 

 الجامعة

2008-2012 

 

 

 

 ومؤتمراتندوات 

 الفترة الزمنية البلد  العنوان

وإمكانية تنمية إقليم  تصاديةقمة عمان االق

 مؤتمر عمان االقتصادي -الجنوب

 29/10/1995 األردن-عمان

لقطاعي السياحة والتعدين  التنمية االقتصادية

مؤتمر التاريخ االجتماعي  -في إقليم الجنوب

 التغير واالستمرارية -وجوارها  لمنطقة البتراء

 31/8/2001-29 البتراء

القيادة العامة للقوات  -العسكرية  السدود المائية

 المسلحة األردنية

 19/9/2002 األردن-عمان

) مزارع التفاح -  الجوفية الضخ الجائر للمياة

الجوفية في  المياهوتأثيرها على  في الشوبك

   منطقة الشوبك(,

 هوزارة الميا

   والري

28/8/2002 
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) قطاعي التعدين    والسياحة الجيولوجيا

 (نمية إقليم الجنوبوإمكانية ت والسياحة

جامعة 

 اليرموك

22-

23/10/2002 

 11/4/2006 جامعة مؤتة إقليم الجنوب الوضع البيئي في منطقة

 للمياهوترشيد االستهالك   المياه المحافظة علي

 واجب وطني

منتدى الكرك 

 الثقافي

18/2/2005 

جامعة  األردن السياحة البيئية في

 اليرموك 

2-3/5/2005 

جامعة البلقاء  ردنيةهموم بيئية أ

 التطبيقية

20/4/2005 

وزارة المياه  األردنالشرب في  مياهمستقبل 

 والري

23/3/2013 

الواقع, الفرص -المياه في الوطن العربي

 والتحديات

الجامعة 

 األردنية

25-27/2/2014 

مؤتمر حوار االكاديميا والقطاع الخاص 

 لتطوير القوى العاملة  

 2013 عمان

 

 الشباب  قطاع  في التي ألقيت  ندواتالحاضرات ومبعض ال 

 التاريخ المكان  عنوان المحاضرة

دور الجامعات في 

 االنتماء الوطني

جامعة الحسين بن 

 طالل

20/11/2009 

الجامعات والهوية 

 الوطنية

ملتقى الشباب 

 األردني
2010 

المشاركة في 

االنتخابات النيابية 

 واجب وطني

جامعة الحسين بن 

 طالل

2010 

 2010جامعة الحسين بن ودورها في  الجامعات
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ترجمة خطاب جاللة 

 المعظم الملك

 طالل

محاضرة حول 

مضامين خطاب 

 جاللة الملك المعظم

 17/6/2010 نادي بناة المستقبل

محاضرة حول 

مضامين خطاب 

 جاللة الملك المعظم

مركز صناع 

 المستقبل

15/6/2010 

الجامعات في  دور  

آفة الوقاية من 

 المخدرات

جامعة الحسين بن 

 طالل

2010 

الملكي  االهتمام

 بقطاع الشباب
 2011 جامعة مؤتة

العمل  وأهمية الشباب

  التطوعي
جامعة الحسين بن 

 طالل

2012 

االستقالل ..  ذكرى

 وتجسيد الديمقراطية

جامعة الحسين بن 

 طالل

2013 

دور األكاديمية الملكية 

لحماية البيئة في 

 لى البيئةالمحافظة ع

جمعية البيئة في 

 الجنوب

2014 

اإلصالح 

والديمقراطية في 

عهد جاللة –األردن 

الملك عبداللة الثاني 

 المفدى

جامعة الحسين بن 

 طالل

2015 

التعديالت الدستورية 

 واإلصالح
جامعة الحسين بن 

 طالل

2015 

األمن الوطني أمانة 

 في أعناقنا 
 2015جامعة الحسين بن 
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 طالل

ق النقاشية األورا

 الملكية
طلبة كلية -الجامعة 

 الهندسة

2016 

طلبة -المعرفة قوة

 الجامعات
طلبة كلية -الجامعة 

 الهندسة

2016 

 

 

 الجمعيات

 األردنية عضو الجمعية البيئية  

 لمكافحة التصحر وتنمية البادية عضو الجمعية األردنية  

 التدخين عضو جمعية مكافحة  

 ية من حوادث الطرقللوقا عضو الجمعية األردنية  

 الهيئة العربية للثقافة والتواصل الحضاري ( عضو بيت األنباط(  

 جمعية أصدقاء البيئة  عضو  

 األردنيين عضو نقابة الجيولوجيين  

 الكرك- عضو الملتقي الثقافي  

 جمعية  الكيميائية األمريكية عضو ال 

  الهيدرولوجيين العرب جمعية عضو 
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 العنوان البريدي

 

 جامعة الحسين بن طالل  -معان –ألردن ا

  قسم هندسة البيئة-كلية الهندسة 

 األردن-معان (20ص . ب )

 0799031863خلوي: 

         0777654168  

E-mail: omarkhashman@yahoo.com,   omarkhashman@ahu.edu.jo 


