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        ::::ةةةةشخصيشخصيشخصيشخصيالالالال    البياناتالبياناتالبياناتالبيانات
  عبد احلميد أيوب سامل الفناطسة: االسم الكامـل  •

  . التاريخ واجلغرافيا قسم : القـسم العلمـي  •
   اآلداب: الكليـة  •
  األردنية : اجلنسية احلالية  •
  طريق أذرح -مدينة معان :  والدائم العنوان احلايل •
 .اجلغرافيا، قسم اآلدابكلية : احلسني بن طاللجامعة :  عنوان العمل •

   )962(  772614205: نقال •

 .متزوج: احلالة االجتماعية  •

  abdalhamed.a.alfanatsa@ahu.edu.jo :الربيد اللكرتوين

                    Dr_fanatseh@yahoo.com  

        ::::املؤهالت العلميةاملؤهالت العلميةاملؤهالت العلميةاملؤهالت العلمية
  

  .بتقدير جيد،  األردنيف  ، األردنيةمن اجلامعة  ،درجة البكالوريوس يف اجلغرافيا : 2002
  .بتقدير جيد جداً ، األردنيف ، األردنيةمن اجلامعة ، املاجستري يف اجلغرافيا  درجة: 2006

  .م 2004-1950النمو السكاني والتوسع العمراني في مدينة معان للعام : عنوان الرسالة "

  

ير مرتبة بتقد، معهد البحوث والدراسات العربية يف مصر  -جامعة الدول العربية، درجة الدكتوراه يف اجلغرافيا: 2012
 . الشرف االوىل 

  "الخدمات التعليمية في محافظة معان "  األطروحةعنوان 

 التخصصالتخصصالتخصصالتخصص

  اجلغرافيا :العام
  البشرية اجلغرافيا  :الرئيسي

  جغرافية اخلدمات :الفرعي

  ::::جمال االهتمام واألحباثجمال االهتمام واألحباثجمال االهتمام واألحباثجمال االهتمام واألحباث
 نظم املعلومات اجلغرافية  •

  االستشعار عن بُعد  •
 التحليل املكاين  •
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            ::::مت تدريسهامت تدريسهامت تدريسهامت تدريسهااملقررات التي املقررات التي املقررات التي املقررات التي 
 اجلغرافيا البشرية  •

 اجلغرافيا الطبيعية  •

 احملافظة على املوارد الطبيعية  •

 جغرافيا السكان  •

 اجلغرافيا السياسية  •

 جغرافيا النقل  •

 االستشعار عن بعد  •

 حتليل الصور اجلوية  •

 جغرافيا األردن  •

 جغرافيا العمران  •

 جغرافية الزراعة  •

 جغرافية الصناعة  •

  اجلغرافيا استخدام احلاسوب يف •

 مبادئ  املناخ  •

 مبادئ اخلرائط  •

 اجلغرافيا الكمية  •

 جغرافية اخلدمات •
  
 

  ::::ةةةةربات الوظيفية العلميربات الوظيفية العلميربات الوظيفية العلميربات الوظيفية العلمياخلاخلاخلاخل

  

  م9/11/2015 – 7/9/2014جامعة احلسني بن طالل من عام ، كلية اآلداب ، قسم اجلغرافيا، حماضر متفرغ 

  تارخيه  إىل 9/11/2015ة احلسني بن طالل  جامع،  اآلدابكلية ، قسم اجلغرافيا والتاريخ ، أستاذ مساعد 

        ::::اخلربات العمليةاخلربات العمليةاخلربات العمليةاخلربات العملية
  

  م18/9/2017-18/9/2016من تاريخ  جامعة احلسني بن طالل  –كلية األدب   ،رئيس قسم التاريخ واجلغرافيا 
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        ))))العــــلــــمـيالعــــلــــمـيالعــــلــــمـيالعــــلــــمـياج اج اج اج ــــــــــــــــــــتتتتــــاإلناإلناإلناإلن((((
        

        ::::البحوث املنشورة البحوث املنشورة البحوث املنشورة البحوث املنشورة : : : : أوالأوالأوالأوال
ــد الفناطســــة،  .1 ــحية يف مدينــــة معــــان باســــتخدام نظــــم ، كفــــاءة التوزيــــع ا)2015(عبداحلميــ ــة الصــ ــاين ملراكــــز الرعايــ ملكــ

 .344-295) :35(جامعة بين سويف، -، جملة كلية اآلدابGIS)(املعلومات اجلغرافية 

دراســة يف جغرافيـــة -، تقيــيم مســـتوى اخلــدمات العامــة يف مدينـــة املفــرق)2017(عايــد طــاران، عبداحلميـــد الفناطســة  .2
 .372-343): 3) (العلوم اإلنسانية(لألحباث  اخلدمات، جملة جامعة النجاح

ــد الفناطســــة، أميــــن الطعــــاين .3 ، التحليــــل املكــــاين لتوزيــــع املســــاجد يف مدينــــة معــــان باســــتخدام نظــــم )2017(عبداحلميــ
 .29 -1):2(جملة جامعة احلسني بن طالل للبحوث،) RS(، واالستشعار عن بعد (GIS)املعلومات اجلغرافية 

،  حتديد انسب مواقع مكبات النفايات يف حمافظة معان باستخدام نظم )2017(يد طاران عبداحلميد الفناطسة، عا .4
 .165-147): 17(عدد) 6(، جملة منشورات علوم جغرافية جملد  GISاملعلومات اجلغرافية 

5. Aymen Taani, Abed Alhameed AlFanatseh, Ayed Taran, Fadl ALRashid 

(2017), Monitoring Land use Changes in Al-Hofuf City using 

Geographic Information System (GIS) and Remote Sensing (RS) 

Techniques, European Journal of Scientific Research, Vol. (146) No (3): 

267–283. 

ــد الفناطســـــة ،  .6 ــان، )2018(عبداحلميـــ ــز الـــــدفاع املـــــدين يف حمافظـــــة معـــ ـــع مراكـــ ــوم ،  التقيـــــيم اجلغـــــرايف لتوزيــ ـــة العلـــ جملــ
 .  212-177:)3(جامعة الكويت،  عدد  –االجتماعية 

، توظيــف التحليــل املكــاين املتعــدد يف بــرامج نظــم املعلومــات اجلغرافيــة لتحديــد املوقــع )2018(عبداحلميــد الفناطســة   .7
): 26(، عــدد يــةجامعــة املنوف-جملــة مركــز البحــوث اجلغرافيــة والكارتوجرافيــة  حلديقــة جديــدة يف مدينــة العقبــة، األمثــل

50-88  
 

        ::::البحوث املقبولة للنشر البحوث املقبولة للنشر البحوث املقبولة للنشر البحوث املقبولة للنشر : : : : ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
القطاع العام وسهولة الوصول إليها مستشفيات للعالقة بني مواقع التحليل املكاين ، )2019(عبداحلميد الفناطسة ،  .1

. إلنسانية، جملة دراسات العلوم االجتماعية وا)GIS(باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية  والطفيلة يف حمافظيت الكرك
  األردن
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        ::::حتكيم أحباثحتكيم أحباثحتكيم أحباثحتكيم أحباث
        

 جامعة مؤتة.حمكم يف جملة مؤتة للبحوث والدراسات ، سلسلة العلوم االجتماعية •

 .األردنيةاجلامعة ، واإلنسانية  ةدراسات العلوم االجتماعيحمكم يف جملة  •

 . جامعة الكويت، جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية يف حمكم  •

        ::::علميعلميعلميعلميالبحث الالبحث الالبحث الالبحث الشاريع شاريع شاريع شاريع مممم    
        

ضمن مشـروع البحـث العلمـي يف عمـادة البحـث العلمـي جامعـة  GPS)(بإعداد برجمية رسم وحتديد املواقع املشاركة  •
" دراسـة انثروبولوجيـة توثيقيـة :حمافظـة معـان / احلسني  املوسوم بـ توثيق اآلبار الرتاثية يف منطقة سهل الفجـيج الزراعـي 

 ).694/2018(قرار تكليف 

        ::::راتراتراتراتــــممممــــؤتؤتؤتؤتــــــــاركة باملاركة باملاركة باملاركة باملــــــــــــاملشاملشاملشاملش
، األردن، 10/11/2016-8املؤمتر السنوي ملستعملي أنظمة أزري يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا  •

  مشاركة حبضور   
- 25، املؤمتر الدويل احلادي عشر لتطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية واجليو فضاء جيو تونس •

  . ، تونس ، مشاركة بورقة علمية29/4/2017
السعودية   12/4/2018-10لثاين عشر لنظم املعلومات اجلغرافية باململكة العربية السعودية امللتقى ا •

      املشاركة بورقة علمية 

        ::::اإلداريةاإلداريةاإلداريةاإلدارية    الالالالاملهام واألنـشـطة واألعماملهام واألنـشـطة واألعماملهام واألنـشـطة واألعماملهام واألنـشـطة واألعم
        ::::اللجان اللجان اللجان اللجان : : : : أوال أوال أوال أوال 
كليـة اآلداب جامعــة /عضـو مشـارك يف جلنـة مقابلـة املتقــدمني لشـواغر أعضـاء هيئـة تــدريس ختصـص جغرافيـا  -1

  .م2015/سني بن طالل احل
  .م2015/دائرة اللوازم، جامعة احلسني بن طالل / رئيس  جلنة  شراء مواد علمية من املركز اجلغرايف امللكي  -2
 2016/2017عضـــو مشـــارك يف جلنـــة أعـــذار الطلبـــة الـــذين تغيبـــوا عـــن االمتحـــان النهـــائي للعـــام الدراســـي  -3

  .م2016/كلية اآلداب جامعة احلسني بن طالل /
كليـة اآلداب جامعـة احلسـني بـن /شارك يف جلنة تنفيـذ املسـابقة الثقافيـة بـني طلبـة أقسـام كليـة اآلدابعضو م -4

  )22/2016(قرار عميد كلية اآلداب رقم . م2016/طالل 
قـرار رئـيس اجلامعـة رقـم . م2016/جامعة احلسني بن طـالل / عضو مشارك يف جلنة تعديل اخلطة الدراسية  -5

)1270/2016(  
الفقـه ( جلنة تدقيق جداول املفاضلة للمتقدمني لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس يف ختصـص عضو مشارك يف -6

  )5/2017(قرار عميد كلية اآلداب رقم . م2017/كلية اآلداب جامعة احلسني بن طالل ) و أصولة 
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تـالوة (عضو مشارك يف جلنة تدقيق جداول املفاضلة للمتقدمني لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس يف ختصص  -7
 )6/2017(قرار عميد كلية اآلداب رقم . م2017/كلية اآلداب جامعة احلسني بن طالل ) جتويد و 

  

        ::::اXالساXالساXالساXالس    ))))ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً ((((
ــــادي .1 ــري املـ ــايف غـــ ـــرتاث الثقـــ ـــن طــــــالل للــ ــمة بــ ــــرية بســـ ــية /عضـــــو يف جملـــــس مركـــــز األمـ ـــنة الدراســــ ــالل الســ خـــ

  .م 2016/2017
كـــرئيس قســـم التـــاريخ  حكمـــاً  م2016/2017خـــالل الســـنة الدراســـية / عضـــو يف جملـــس كليـــة اآلداب  .2

 .واجلغرافيا 

  

  :يف خدمة اXتمع أعمال تطوعية: ثالثاً 
  .جمانًا  2017/2018تدريس مادة جغرافية الصناعة للفصل الدراسي الصيفي  •
 .  2010 , 2007الدائرة الثالثة لواء البرتاء لألعوام / املشاركة  يف تنظيم االنتخابات النيابية  •

 . اضي عضو نادي معان الري •

 .عضو هيئة شباب كلنا األردن  •

ـــــاريخ  • ـــة تــ ـــــزة يف خدمـــــــة اجلامعــــ ــود املتميــ ــــــى اجلهـــــ ـــدير علـ ــــكر وتقــــ ـــاب شـــ ــــــم  18/9/2018/كتــــ رأ : رقــ
/3/25/2311 

  

        ::::ية يف جمـال احلاسوبية يف جمـال احلاسوبية يف جمـال احلاسوبية يف جمـال احلاسوباملهارات العملاملهارات العملاملهارات العملاملهارات العمل
  

  .يف العملية التدريسية Power Pointواستخدام برنامج العرض  Officeاستخدام برامج املكتب  •
 .) إدخال وحتليل( SPSSامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية استخدام برن •

 .Microsoft Windows ، مستخدم للربجميات و أنظمة تشغيل احلاسوب  •

 ) Cartographic Design(رسم اخلرائط  •

 ". GEOSYSTEM-ERDAS" وبرجميات "  ESRI-ArcGIS"مستخدم لربجميات  •

 . املواقع العاملي  نظام حتديد GPSمستخدم ألجهزة املساحة و  •
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        ::::دورات  ومقررات مت اجتيازهادورات  ومقررات مت اجتيازهادورات  ومقررات مت اجتيازهادورات  ومقررات مت اجتيازها    
 .  مدة الدورة ثالثة شهور،  الرتبية والتعليم األردنية وزارة،  ICDLالرخصة الدولية لقيادة احلاسوب •

 ساعة160 بواقع شهرين الدورة مدة،األردنية والتعليم الرتبية وزارة، احلاسوب بواسطة التعليم وهي INTEL دورة •
 .  يةتدريب

 .  مدة الدورة أسبوع،  احلسني بن طالل يف األردن جامعة، مشروع املواطنة الفاعلة، دورة مدرب مدربيني •

 شهر الدورة مدة،  األردن يف طالل بن احلسني جامعة، ) االنرتنت صفحات حترير،  فالش،  فوتوشوب(  دورة •
 .  تدريبية ساعة 80بواقع

، أسبوعني الدورة مدة،  طالل بن احلسني جامعة،  احلسني بنت بسمة األمرية مسو مركز،  الشفوي الرتاث مجع دورة •
 .  تدريبية ساعة40  بواقع

  تدريبية ساعة 80بواقعشهر  الدورة مدة،  األردن يف طالل بن احلسني جامعة، )  LINUX,ANDROID(  دورة •

 مدة، األردن يف طالل بن احلسني عةجام، )أستاذ مساعد -لرتبة حماضر(تنمية كفايات أعضاء هيئة التدريس دورة •
 م2018،تدريبية ساعة 30بواقع أسبوع  الدورة

        

        ::::ت متعددةت متعددةت متعددةت متعددةإعداد دورات تدريبية يف جماالإعداد دورات تدريبية يف جماالإعداد دورات تدريبية يف جماالإعداد دورات تدريبية يف جماال
        

التـدريب والتأهيـل يف مركـز "ضـمن برنـامج ) GPSنظام حتديد املواقع العـاملي ( إعطاء دورة تدريبية بعنوان  •
ســـاعة تدريبيـــة بتـــاريخ ) 12(ســـني بـــن طـــالل بواقـــع جامعـــة احل -الدراســـات واالستشـــارات وتنميـــة اتمـــع

  ).428/2015(قرار تكليف   21/4/2015
مكتــب اإلرشـــاد / عمـــادة شــؤون الطلبــة) GPSنظـــام حتديــد املواقــع العــاملي ( إعطــاء دورة تدريبيــة بعنــوان  •

ــرجيني  ــــة(الــــوظيفي ومتابعــــة اخلــ ـــاين للتنمي ــــداهللا الثـ ــندوق امللــــك عب ــــة ) 25(بواقــــع ) صــ ــاريخ ســــاعة تدريبي ــ بت
22/10/2017     

مكتــب اإلرشــاد / عمــادة شــؤون الطلبــة) GISحتليــل الشــبكات باســتخدام ( إعطــاء دورة تدريبيــة بعنــوان  •
ــرجيني  ــــة(الــــوظيفي ومتابعــــة اخلــ ـــاين للتنمي ــــداهللا الثـ ــندوق امللــــك عب ــاريخ ) 20(بواقــــع ) صــ ــ ــــة بت ســــاعة تدريبي

21/10/2018.  
 

  


