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 المؤهـالت العممية: 

 التصميم الصناعي ـ كمية الفنون التطبيقية ـ جامعة حموان.أستاذ 
 أستاذ مساعد التصميم الصناعي ـ كمية الفنون التطبيقية ـ جامعة حموان.

 ـ  التصميم الصناعي ـ جامعة حموان. دكتوراه الفمسفة في الفنون التطبيقيةدرجة 

0202 

 0227 
0222 

 2997 جامعة حموان.ماجستير فنون تطبيقية ـ التصميم الصناعي ـ 

 2990 بكالوريوس فنون تطبيقية ـ التصميم الصناعي ـ جامعة حموان.

 التدرج الـوظيفي: 

 0202 أستاذ التصميم الصناعي ـ كمية الفنون التطبيقية ـ جامعة حموان.
 0222 لفنون التطبيقية ـ كمية الفنون الجميمة ـ جامعة اليرموك ـ األردن .اأستاذ مشارك قسم التصميم و 

 0227 أستاذ مساعد بقسم التصميم الصناعي ـ كمية الفنون التطبيقية ـ جامعة حموان.

 0222 مدرس بقسم التصميم الصناعي ـ كمية الفنون التطبيقية ـ جامعة حموان.

 2997 مدرس مساعد بقسم التصميم الصناعي ـ كمية الفنون التطبيقية ـ جامعة حموان.
 2991 الصناعي ـ كمية الفنون التطبيقية ـ جامعة حموان.معيد بقسم التصميم 

  األبحاث المنشورة، األشراف العممي، لجان الحكم والمناقشة، التحكيم بالمجالت العممية: 

 أوال ـ الرسائل العممية :
نتـــــــــاج األجيـــــــــزة والمعـــــــــدات .2 ـــــــــا المســـــــــتحد ة فـــــــــي مجـــــــــال التصـــــــــميم وا                                                                           .دراســـــــــة  ســـــــــتخدامات تكنولوجيـــــــــا التجمي

 م " بحث غير منشور"، قسم التصميم الصناعي ـ كمية الفنون التطبيقية ـ جامعة حموان .2997 ـرسالة ماجستير
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م "بحــث غيــر 0222اســتراتيجيو اختيــار خامــات المنــتح التــي تحقــق جوانــب التصــميم الصــناعي ـ رســالة دكتــوراه ـ  .0
 منشور"، قسم التصميم الصناعي ـ كمية الفنون التطبقية ـ جامعة حموان .

 :ـ األبحاث المنشورة والنشاط العممي ثانيا 
المــمتمر - "دور العوامـل األرجونوميكيــة والبي يــة فــي ابتكــار وتصــميم الرمـوز والع مــات المر يــة لممنتجــات اليندســية"   .2

ون التطبيقيـــة تحـــت عنـــوان : الفنـــون التطبيقيـــة بـــين التطـــوير وا بتكـــار فـــي تصـــميم المنـــتح العممـــي ال ـــامن بكميـــة الفنـــ
مجمـد المـمتمر ، الجـزأل األول ، المحـور ال ـاني " ا بتكـار  - 0220نـوفمبر  2:  0بالوطن العربي " خ ل الفتـرة من 

 مدخل لممنافسة ".
المعـرض الـدولي ال الـث  فعاليـاتالمقـام مـمن  -  " معرض مشروع تطوير وتنمـيط منتجـات المشـروعات الصـ يرة"   .0

فـي الفتـرة  - 5، 1،  2القاىرة  بصـا ت العـرض رقـم بأرض المعارض في مدينة  –لتكنولوجيا المشروعات الص يرة 
 م.  0221سبتمبر  20:  9من 

صــفات جــودة أىميــة وجــود نوعيــة جديــدة مــن بحــوث التســويق لــدعم عمميــات تطــوير المنتجــات اليندســية ومــبط موا"   .2
- 0222المجمة العمميـة  "عمـوم وفنـون " ، المجمـد ال ـامن عشـر، العـدد ال ـاني ، أبريـل  -بحث منشور  - " التصميم

 مطابا جامعة حموان.
 -بحــث منشــور  - "المواصــفات الفنيــة لممــواد والمركبــات والــنظم الذكيــة وتطبيقاتيــا فــي مجــال التصــميم الصــناعي"   .1

 ـ مطابا جامعة حموان. 0222نون " ، المجمد ال امن عشر، العدد الرابا ، أكتوبر المجمة العممية  "عموم وف
 – " تقنيــات التجميــا المســتحد ة فــي مجــال التصــميم الصــناعي وأ ـــرىا فــي تحســين فـــاعمية أداأل العمميــة التصــميمية"   .5

مطـابا جامعـة  - 0227ر ـ المجمـة العمميـة  "عمـوم وفنـون " ، المجمـد التاسـا عشـر، العـدد األول ، ينـاير و نشـبحث م
 حموان. 

بحــث   - " اعتبــارات تصــميم واســتخدام لوحــة المفــاتيت بالحاســبات اعليــة فــي مــوأل عمــم األرجونــوميكس الفيزيقــي "  .2
 مطابا جامعة حموان. - 0227، أبريل العممية عموم وفنون، جامعة حموان لمجمةا  -رو نشم

ــــة   المنتجــــات "   .7 ــــة والتكنولوجيــــا الرقمي ــــي عصــــر المعموماتي التصــــميم الصــــناعي والتحــــو ت المســــتقبمية المحتممــــة ف
 .8002 -الممتمر الدولي األول بكمية الفنون التطبيقية ، جامعة المنصورة ،   -بحث منشور   –" الُمشبكة( 

ـــي األول   -بحــث منشــور  -" مجــال التعمــيم فــيومعــدات التــدريب  أدواتاعتبــارات تصــميم واختيــار  "  .8 المــمتمر الدولـ
 .     0229ابريل  –أكتوبر تحت عنوان " معايير الجودة في التعميم العالي"  2كمية الفنون التطبيقية جامعة 

ر ـ المجمـة العمميـة  "عمـوم وفنـون و نشـبحـث م -التقنيات المستحد ة لتعميم التصميم في إطار مفيوم الجـودة الشـاممة "  .9
 .مطابا جامعة حموان - 0229 يوليو،  ال الث، العدد الحادي والعشرين" ، المجمد 

دور التصــميم الصــناعي فــي ابتكــار منتجــات نمطيــة تــدعم قــيم العدالــة ا جتماعيــة فــي ظــل التحــديات ا قتصــادية "   .22
تحـت عنـوان  الرابـا والعشـرين لمخدمـة ا جتماعيـة الـدولي العممـيالمـمتمر  -المحمية والعالمية   المنتح السوسيولوجي(

 . 0222مارس  22-9جامعة حموان في الفترة من  –" الخدمة ا جتماعية والعدالة ا جتماعية" 

    
بحــث  –فــي مجــال التصــميم الصــناعي  PEC " اإلطــار الفكــري و الفمســفي لتصــميم " منتجــات اإلدراك البي ــي "  .22

 .مطابا جامعة حموان -0227 وفنون "  العممية "عمومـ المجمة  منشور

 جامعـة - النوعية التربية (، األردن في مينيال التدريب اقتصاديات تحسين في ا فترامي الواقا تكنولوجيا تطبيق أ ر  .20

 .0229 يناير)   21المجمد  ةر٘ القا
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التطـوير مـن منظـور التصـميم الصـناعي  دراسـة مشك ت تصميم سخان المياه الكيربا ي من النوع التخزيني  وتصـورات  .22
 ,Journal of Design Sciences and Applied Arts Volume 1, Issue 1 بحث منشور.  – تحميمية(

ISSN 2682-213X, EISSN 2682-2156 –  0202يناير. 

 

 : األشراف عمي الرسائل العممية والمناقشة 

دساعخ األششاف عًٍ سعبٌخ ِبجغزٍش اٌّمذِخ ِٓ اٌذاسط / أوًّ ِحّذ جالي اٌذٌٓ عجذ اٌغالَ ـ ثعٕٛاْ "   .1

 اٌزجبسة اٌغبثمخ فً ِجبي اٌزخٍص ِٓ ٔٛارج اٌّحبصًٍ اٌضساعٍخ ِٓ ِٕظٛس أٔشطخ اٌزصٍُّ اٌصٕبعً

  .0212 اٌعبَ اٌجبِعً " ـ سعبٌخ ِبجغزٍش 

 اٌخبِبد دساعٗ" ثعٕٛاْ ـ ِصطفى صبثش وشٌُ/ اٌذاسط ِٓ اٌّمذِخ اٌّبجغزٍش خسعبٌ خِٕبلش ٌجٕٗ عضٛ .0

 ـ  0210 اٌجبِعً اٌعبَ" اٌصٕبعً اٌزصٍُّ ِجبي فً ٚرطجٍمبرٙب اٌزوٍٗ

 خإٌظشٌ"  ثعٕٛاْ ـ ِششف عًٍ وّبي دعبء/ اٌذاسعخ ِٓ اٌّمذِخ اٌّبجغزٍش خسعبٌ خِٕبلش خٌجٕ عضٛ .2

 اٌجبِعً اٌعبَ"  ِصش فً اٌصٕبعً اٌزصٍُّ رعٍٍُ عًٍ رٌه ٚاثش اٌزعٍٍُ ِجبي فً ٚرطجٍمبرٙب اٌىٍٍٗ

0210. 

عضٛ ٌجٕٗ ِٕبلشخ سعبٌخ اٌّبجغزٍش اٌّمذِخ ِٓ اٌذاسط/ عٛصاْ عجذ اٌّٙذي ِحّٛد عمًٍ ـ وٍٍخ اٌفْٕٛ   .1

 "اٌجٍٍّخ جبِعخ اٌٍشِٛن، ثعٕٛاْ " اٌغٍبق االجزّبعً ٌشعَٛ أطفبي اٌّشحٍخ األعبعٍخ فً ِحبفظخ اسثذ

 .0216اٌعبَ اٌجبِعً 

 جامعة الجميمة الفنون كمية ـ عبيدات محمد موفق محمد/ الدارس من المقدمة الماجستير رسالة مناقشة لجنو عمو .5
 المتوسطو المراىقو مرحمو في والعاديين المتفوقين الطمبو رسوم بين المميزه الفنيو الخصا ص"  بعنوان اليرموك،

 .0227 الجامعي العام"  مقارنو دراسو

مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارس/ ا أل حسين طالب ـ كمية الفنون الجميمة جامعة اليرموك،  ةعمو لجن .2
" في إعادة انتاج الصورة البصرية لمخامات والمخمفات Photoshopبعنوان " استخدام برنامح الفوتوشوب "

 .0227المستيمكة وتوظيفيا في تعميم الفنون التشكيمية" العام الجامعي 

 

 :)المشاركة بالؤتمرات العممية )النشر، وتنطيم المؤتمرات 

لقاأل بحث في ممتمر كمية الفنون التطبيقية الدولي األول ـ جامعة دميا .2 ط ـ تحت عنوان " المشاركة بالحمور وا 
 م. 0228مايو  25:22الفنون التطبيقية والتوقعات المستقبمية" ـ في الفترة من 

المشاركة بالحمور في الممتمر السنوي األول لمركز ممان الجودة واإلعتماد ـ كمية الفنون التطبيقية ، جامعة  .0
 م. 0229ابريل  9:  8لفترة من في ا –أكتوبر تحت عنوان " الجودة في التعميم العالي تجارب وخبرات"  2

لقاأل بحث الممتمر العممي الدولي الرابا والعشرين لمخدمة األجتماعية  ـ كمية الخدمة  .2 المشاركة بالحمور وا 
مارس 22: 9في الفترة من  –لة األجتماعية" األجتماعية ، جامعة حموان تحت عنوان "الخدمة األجتماعية والعدا

 م. 0222

رعٍّك اٌزصٍٕع اٌّحًٍ "عٕٛاْ رحذ ٌٕٛٛجٍب اٌصٕبعٗ اٌخضشاء ٚاٌزي عمذ اٌّشبسوٗ فً ِؤرّش رى .1

 حصاسٚرحذ سعبٌٗ ٚصاسٖ اٌىٙشثبء ٚ 0212ِبٌٛ  11االحذ  خاٌغخبٔبد اٌشّغٍ ـاٌزىٌٕٛٛجٍب اٌخضشاء 

 عخ.اٌصٕب
بعنوان " قمايا التصميم في  0227عمو المجنة التحميرية لمممتمر الدولي ا ول لكمية الفنون التطبيقية  .5

 األلفية ال ال ة" .
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 :)عضوية لجان تحكيم )المجالت العممية، واإلنتاج العممي، والكتب العممية 

مية الفنون الجميمة، جامعة ـ مجمة محكمة ربا سنوية ، ك المجمة األردنية لمفنونمحكم بحوث دولي معتمد   .2
 .موك ـ المممكة األردنية الياشميةالير 

ـ مجمة محكمة ربا سنوية ، كمية الفنون  مجمة الزرقاء لمبحوث والدراسات اإلنسانيةمحكم بحوث دولي معتمد  .7
 الجميمة، جامعة الزرقاأل  ـ المممكة األردنية الياشمية. 

ـ مجمة محكمة ربا سنوية ، كمية الفنون التطبيقية، جامعة  التطبيقيةمجمة الفنون والعموم محكم بحوث معتمد  .8
 دمياط  ـ مصر. 

عمو لجنة تقيم اإلنتاج العممي المقدم من الدكتور/ اس م عبيدات لمترقية الى رتبة استاذ مشارك، العام  .9
 .0229– 0228الجامعي 

 .طي لمترقيو الى رتبة استاذعمو لجنة تقيم اإلنتاج العممي المقدم من الدكتورة/ انصاف الربا .22
عمو لجنة فحص المملف العممي  الكتاب( المقد م من السيد ا ستاذ الدكتور/ محمد متولي عامر تحت  .22

 .عنوان "خامات وتقنيات النسيح والم بس"
عمو لجنة فحص المملف العممي  الكتاب( المقدم من السيد ا ستاذ الدكتور/ سموى محمود، تحت عنوان  .10

 .الحروف""ابجديات 

 

 

 :  عضوية النقابات والمجالس المجان العممية 

 عمو نقابة مصممي الفنون التطبيقية . .2

 عمو نادي أعماأل ىي ة التدريس بجامعة حموان. .0

 م.0222عمو مجمس كمية الفنون التطبيقية ـ جامعة حموان ـ   .2

 م.0222: 0227الفترة منعمو مركز التدريب وتنمية ميارات أعماأل ىي ة التدريس جامعة حموان في  .1

 م.0229عمو مركز التدريب وتنمية ميارات أعماأل ىي ة التدريس جامعة حموان  .5

 م. 0222 :0222كمية الفنون التطبيقية ـ جامعة حموان ـ في الفترة من ـ عمو مجمس قسم التصميم الصناعي .2

 م. 0228/ 0222 عمو مجمس قسم التصميم والفنون التطبيقية كمية الفنون جامعة اليرموك أعوام .7

 م.0229كمية الفنون التطبيقية ـ جامعة حموان ـ  ـ عمو مجمس قسم التصميم الصناعي .8

كمية الفنون الجميمة ـ جامعة اليرموك ـ المممكة ا ردنية  والفنون التطبيقية ـعمو مجمس قسم التصميم  .9
 م. 0229 :0222الياشمية. في الفترة من

 م. 0222/  0225لمعام الجامعي ية الفنون التطبيقية ـ جامعة حموان ـ كم ـعمو لجنة ش ون التعميم والط ب .22

 .م0222-0222لمعام الجامعي كمية الفنون التطبيقية ـ جامعة حموان ـ  ـ عمو لجنو شمون التعميم والط ب .22
الجامعي لمعام كمية الفنون التطبيقية ـ جامعة حموان ـ  ـ والخارجية  ش ون الع قات ال قافيةعمو لجنة  .20

 م. 0222/0227

 الجامعي لمعام كمية الفنون التطبيقية ـ جامعة حموان ـ  والخارجية ال قافية العممية الع قات لجنة عمو .22
   م.0227/0228
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 م. 0228/  0227لمعام الجامعي كمية الفنون التطبيقية ـ جامعة حموان ـ  ـ  المعامل والمختبراتعمو لجنة  .21

 .0229/0222ـ كمية الفنون التطبيقية ـ جامعة حموان ـ العام الجامعي  والمختبراتعمو لجنو المعامل  .25

 كمية الفنون التطبيقية ـ جامعة حموان ـ في الفترة من  ألعمال ا متحانات  ـعمو لجـنة النظام والمراقبة  .22
 م. 0222/  0222

 م.0229/  0228 موان ـ كمية الفنون التطبيقية ـ جامعة ح ـ  أمين مجمس قسم التصميم الصناعي  .27

، كمية الفنون الجميمة، تخصص التصميم والفنون عموية لجان مناقشة مشاريا التخرج تصميم داخمي .28
 م.0228/ 0222 الياشمية. األردنية المممكة –التطبيقية، جامعة اليرموك

 .اٌٍشِٛن خفً اٌجبِع مركز االعتماد وضمان الجودهرّزخ لغُ اٌزذسٌت فً أعضٛ ٌجٕٗ  .29

، كمية الفنون الجميمة، تخصص التصميم والفنون عمو لجنة تطوير   حة قسم التصميم والفنون التطبيقية  .02
 م.0227نظام الساعات المعتمدة ـ الياشمية. األردنية المممكة –التطبيقية، جامعة اليرموك

، كمية الفنون التطبيقية عمو لجنة استحداث برنامح "الدراسات العميا" مرحمة الماجستير" قسم التصميم والفنون .02
 م.0227ـ الياشمية. األردنية المممكة –الجميمة ، جامعة اليرموك

لمعام الجامعي  كمية الفنون التطبيقية ـ جامعة حموان ـ  قسم التصميم الصناعي مس ول الألنشطة الط بيةـ .00
 م .0229/ 0228

 الجامعي لمعام التطبيقية ـ جامعة حموانكمية الفنون  ـ الصناعي التصميم لقسم ا كاديمي المرشد .02
 ا كاديمي(. ا رشاد أحدي فاعميات حمور خطاب من صوره ، 0227/0228

كمية الفنون التطبيقية ـ  عمو لجنو تاسيس مكتبو قسم التصميم الصناعي العممية والمس ول عن أنتقاأل الكتب  .01
 .0228/0229جامعة حموان العام الجامعي 

 2052بقيمو  02/2/0229تاريخ بلقسم العممي من معرض القاىره الدولي الكتاب عمو لجنو شراأل كتب ا .05
 مصري. جنيو

 ـ جامعة حموان خِجٍظ ارحبد طالة وٍٍٗ اٌفْٕٛ اٌزطجٍمٍعضٛ .02

 0211-0212اٌعبَ اٌجبِعً ، جامعة حموان ـ  خاٌفْٕٛ اٌزطجٍمٍ خوٍٍ خاٌعٍٍّ خجٍِٕغزشبسا اٌ .07

بقسم التصميم والفنون التطبيقيو كميو الفنون الجميمو جامعو اليرموك عمو لجنة فحص ودراسة طمبات التعيين  .08
 .0227العام الجامعي 

ٌمغُ اٌزصٍُّ ٚاٌفْٕٛ  0211-0218ٔزبئج اِزحبْ اٌىفبءٖ اٌجبِعٍٗ ٌٍعبَ اٌجبِعً  خ دساعخ عضٛ ٌجٕ .09

 )صٛسحٓ، اٌخشٌجٍٛضع خطٗ عًّ ٌزحغٍٓ ٔزبئج ٌ  اليرموك ةجامع ةكميو الفنون الجميم ، اٌزطجٍمٍخ

 (.خطبة اٌزىٍٍف

 

  :األنشطة التدريسية 

 .المشاركة بإعمال المراقبة لمرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا ، بكمية الفنون التطبيقية ـ جامعة حموان  .2

 .حموان جامعة ـ التطبيقية الفنون بكمية المشاركة بإعمال الكنترول لمرحمة البكالوريوس ، .0

التصحيت( امتحان القدرات ، كمية الفنون الجميمة ، تخصص التصميم والفنون  عمو بمجان  وما األمتحان/ .2
 الياشمية. األردنية المممكة –التطبيقية، جامعة اليرموك

 –ا ردنية  الجامعة البصرية، الفنون تخصص ، والتصميم الفنون كمية ، التخرج مشروع مناقشة بمجان عمو .1



6 

 

 الياشمية . األردنية المممكة

 تخصص ، الجميمة الفنون كمية ، ا شراف والمتابعة والتنسيق لممعرض الشامل لقسم التصميم لجنة عمو .5
 الياشمية . األردنية المممكة –اليرموك جامعة التطبيقية، والفنون التصميم

 ، الجميمة الفنون كمية ، التصميم لقسم األشراف الداخمي عمي مخرجات التعمم لممقررات العممية لجنة عمو .2
 .الياشمية األردنية المممكة –اليرموك جامعة التطبيقية، والفنون لتصميما تخصص

 الجامعي كمية الفنون التطبيقية ـ جامعة حموان لمعام ـ ال ال و الفرقو لط ب الصيفي الميداني التدريب مشرف .7
0222-0222. 

 – 0228 الجامعي العام والتصميم، الفنون كميو ا ردنية الجامعة لطمبة التخرج مشروع مناقشو لجنو عمو .8
0229. 

 م.0228/0229م الجماعي اساعو اسبوعيا الع22دمياط كميو الفنون التطبيقيو بواقا ةلمتدريس بجامعاألنتداب  .9

لممشاركو في اعمال تصحيت وتقييم مشروع البكالوريوس لقسم التصميم الصناعي جامعو دمياط عام األنتداب  .22
 م. 0222 - 0222جامعي 

كو في اعمال تصحيت وتقييم مشروع البكالوريوس لقسم التصميم الصناعي جامعو دمياط عام لممشار األنتداب  .22
 م. 0222-0220جامعي 

 تنظيم العديد من الرحالت العممية لطالب التخصص الي المصانع والشكات الصناعية منها:

 مصانا الي حموان جامعو التطبيقية الفنون كميو الصناعي التصميم قسم ال انية الفرقو لط ب عممية رحمة .20
 .م 0222 -0222 الجامعي العام المنزلية ل جيزه يونيفرسال شركو

 شركة الي حموان جامعو التطبيقيو الفنون كميو الصناعي التصميم قسم األولي الفرقو لط ب عممية رحمة تنظيم .22
 .م 0222 -0229 الجامعي العام"  الحربي 51 مصنا"  اليندسية لمصناعات المعادي

 الفنون كميو الصناعي التصميم قسم الي لمبنات الشاممو ال انوية حار ة مدرسة ط ب لزياره العممي المشرف .21
 في الط ب ودعم ، المحمي المجتما وممسسات اليرموك جامعة بين التعاون إطار في اليرموك جامعو الجميمو

 . 0229 الجامعي ،العام 2 فورمي  بمسابقة المشاركة
 حر أبداع"  عنوان تحت الصناعي التصميم تخصص السعيد ىاني/ الدكتور ما بالمشاركة عمل ورشو تقديم .25

التطبيقية،  والفنون التصميم قسم الجميمو الفنون كمية ـ اليرموك جامعة" الحجم ص يرة أ اث قطا وتنفيذ لتصميم
 .0221 الجامعي العام

 التصميم" عنوان تحت اليرموك جامعة الجميمة الفنون كميو الدكتورعميد ا ستاذ رعايو تحت عمل ورشو تقديم .22
 .0222 الجامعي العام"  المستقبمية والتحو ت ا ردن في الصناعي

 التصميم قسم ا سباني المصممين من لمجموعو" التصميم أنشطو" عنوان تحت عمل ورشو المشاركة في .27
 (.الورشة فاعميات من صور   ، 0229ـ اليرموك جامعو الجميمة الفنون كميو - التطبيقية والفنون

 الجميمة الفنون كميو - التطبيقية والفنون التصميم قسم البرت اليون المصممين من ةلمجموع عمل ورشو حمور .28
 .0229ـ اليرموك ةجامع

 

  الجامعية والمجتمعيةاألنشطة: 
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 أوال ـ االنشطة الجامعية:

عمي تصنيا قطا ال يار بالمركز التكنولوجي بجامعة  واإلشرافالتصميم  بأعمالعمو فريق البحث القا م  .2
 حموان.

مواصفات الفنيو الوما والمس ول عن جامعو حموان لحاويو  22ممارسو شراأل  لفحصعمو المجنو الفنيو  .0
 .0222 -0229العام الجامعي 

 م. 0225محامر في برنامح  " تأىيل شباب الخريجين قبل التوجو إلى سوق العمل   .2
 البحث القا م بتطوير وتنميط منتجات المشروعات الصناعية الص يرة بالتعاون ما كل من:عمو فريق  .1

 مركز بحوث التنمية التكنولوجية بجامعة حموان. (2
 وزارة التجارة الخارجية والصناعة.  (0
 وزارة اإلنتاج الحربي. (2
 اليي ة العامة لمتصنيا. (1
 الصندوق اإلجماعي لمتنمية   مركز الدعم التكنولوجي (. (5

محامر في الدورة التدريبية لتأىيل شباب الخريجين لسوق العمل بالتعاون ما وزارة اإلنتاج الحـربي وجامعة   .5
 بكمية الفنون التطبيقية. – 0225/   9/  22:  7/ 2حموان الـدورة السادسة في الفـترة من 

ارة اإلنتاج الحـربي وجامعة محامر في الدورة التدريبية لتأىيل شباب الخريجين لسوق العمل بالتعاون ما وز  .2
 بكمية الفنون التطبيقية.  – 0229/   2/  22:  2/ 2حموان الـدورة الرابعة عشر في الفـترة من 

محامر في برامح تنمية قدرات أعماأل ىي ة التدريس والقيادات بجامعة حموان   التخطيط ا ستراتيجي ،   .7
الخ( مركز تنمية قدرات أعماأل ىي ة … رة الجامعية ميارات ا تصال والتواصل ، العرض الفعال ، اإلدا

 في البرامح التاليو:ـ .0212َ حزى 0221في الفترة من التدريس والقيادات  ـ جامعة حموان ـ 

 علي النحو التالي : ـهي و
 

 التخطيط االستراتيجي. 
  ة.االداره الجامعي 
  مهارات العرض الفعال. 
  مهارات االتصال. 
  ة.تنظيم المؤتمرات العلمي 

 ثانيا ـ الدورات التدربية الحاصل عميها في مجال تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس:

 م. 0221/  22/  1:  0الفترة من  –" ا تجاىات الحدي ة في التدريس "   برنامح .2
 م. 0225/  7/  29:  22الفترة من  –" تنمية ميارات التفكير "    برنامح  .0
 م. 0222/  2/  21:  20الفتـرة من  –" العـرض الفعـال "    برنامح  .2
 م. 0222/  2/  02:  00الفترة من  –" تصميم المقرر الجامعي "    برنامح  .1
 م. 0222/  5/  1:  1/  22الفترة من  –" التدريس باستخدام التكنولوجيا "    برنامح  .5
 م. 0222/  7/  28:  22الفترة من  –"   " التدريس لألعداد الكبيرة والتدريس المص ر  برنامح  .2

 .0210َ ِبٌٛ 02 اٌى 11 ِٓ اٌفزشح" ـ  اٌّعزّذح اٌغبعبد ٔظبَ"  ثشٔبِج .7
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 .0210َ ِبٌٛ 12 اٌى 10 ِٓ اٌفزشح فً " ـ ٚاٌعبٌٍّخ اٌّحٍٍخ اٌزٕفغٍخ اٌجحٛس ِششٚعبد" ثشٔبِج .8

 .0210َ ِبٌٛ 6 اٌى 5 ِٓ اٌفزشح " ـ اٌّخزٍفخ اٌزعٍٍُ أّبط فً االرصبي ِٙبساد" ثشٔبِج .9

 .0210َ اثشًٌ 01 اٌى 08 ِٓ اٌفزشح ـ " اٌطالة ٚرمٌُٛ االِزحبٔبد ٔظُ" ثشٔبِج  .22

 0212َ ٌٌٍٛٛ 4 اٌى 0 ِٓ اٌفزشح " ـ اٌجبِعٍخ االداسح " ثشٔبِج  .22
 .0211َ أوزٛثش 14 اٌى 12 ِٓ اٌفزشح ـ "رٕظٍُ اٌّؤرّشاد اٌعٍٍّخ "  ثشٔبِج .20

 .0211َ أوزٛثش 16 اٌى 15 ِٓ اٌفزشح ـ "األسشبد األوبدًٌّ "  ثشٔبِج .22

( المستوي األول " المركز القومي لتنمية   TRAINING OF TRAINERSدورة تدريب المتدربين     .21
 .0228ساعة تدريبية ( ـ فبراير  222قدرات ىي ة التدريس والقيادات "   

كز القومي لتنمية  ( المستوي ال اني " المر  TRAINING OF TRAINERSدورة تدريب المتدربين    .25
 .0229ساعة تدريبية ( ـ  يناير  252قدرات ىي ة التدريس والقيادات "   

 

 :االعتماد وضمان الجودةثالثا ـ الدورات التدربية الحاصل عميها في مجال 
العام الجامعي اليرموك  ةمن البرامح في مركز الجوده التطوير ا كاديمي جامع ةفي مجموع ةمشارك ةشياد .2

  : لنحو التاليساعة تدريبية ( ا 12  بواقا   0222

  .والتعليمات ةالقوانين واالنظم (1
 . ةثقافه حاسوبي  (2
 .طرق التدريس الجامعي  (3
  .التخطيط المساق (4
 .مهارات العرض واالتصال   (5
 .واالعتماد ةضمان الجود (6
 .البحث من خالل االنترنت (7
  .ويب ةتصميم صفح (8
  ة.مصادر المكتب (9

  .اداره الصف الجامعي (11
  .التقدم لتمويل بحث علمي (11
  .اخالقيات العمل االكاديمي (12
  .البحث العلمي (13
 .تقنيات التعليم  (14
 .التقويم واالمتحانات (15

 ةوالتطوير ا كاديمي جامع ةمركز الجود "الت يير ةو صناع ةالجود" تدريبيو تحت عنوان  ةحمور ورش .0
 .0221/0225العام الجامعي  ةالياشمي ةا ردني ةاليرموك المممك

اليرموك  ةوالتطوير ا كاديمي جامع ةمركز الجود "عداد ممف المساق" إتدريبيو تحت عنوان  ةحمور ورش .2
 .0221/0225العام الجامعي  ةالياشمي ةا ردني ةالمممك

اليرموك  ةوالتطوير ا كاديمي جامع ةمركز الجود ة"الجامعي ةالجود ة قاف" تدريبيو تحت عنوان  ةحمور ورش .1
 .0221/0225العام الجامعي  ةالياشمي ةا ردني ةالمممك

والتطوير  ةمركز الجود "APA اساليب تو يق المعمومات اعتماد اسموب " تدريبيو تحت عنوان  ةحمور ورش .5
 .0221/0225العام الجامعي  ةالياشمي ةا ردني ةاليرموك المممك ةا كاديمي جامع

والتطوير  ةمركز الجود "APA اساليب تو يق المعمومات اعتماد اسموب " و تحت عنوان تدريبي ةحمور ورش .2
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 .0221/0225العام الجامعي  ةالياشمي ةا ردني ةاليرموك المممك ةا كاديمي جامع

والتطوير  ةمركز الجود "APA اساليب تو يق المعمومات اعتماد اسموب " تدريبيو تحت عنوان  ةحمور ورش .7
 .0221/0225العام الجامعي  ةالياشمي ةا ردني ةاليرموك المممك ةا كاديمي جامع

 ةوالتطوير ا كاديمي جامع ةمركز الجود ة"بناأل المساقات المحاسب" تدريبيو تحت عنوان  ةحمور ورش ةشياد .8
 .0221/0225العام الجامعي  ةالياشمي ةا ردني ةاليرموك المممك

والتطوير ا كاديمي  ةمركز الجود "التقدم ةفي العموم ا نساني ةقمايا بح ي" تدريبيو تحت عنوان  ةحمور ورش .9
 .0221/0225العام الجامعي  ةالياشمي ةا ردني ةاليرموك المممك ةجامع

والتطوير  ةمركز الجود "لتمويل بحث عممي خارجي العام الجامعي" تدريبيو تحت عنوان  ةحمور ورش .22
 .0225/0222العام الجامعي  ةالياشمي ةا ردني ةاليرموك المممك ةديمي جامعا كا

 ةوالتطوير ا كاديمي جامع ةمركز الجود "مبادئ التعمم ا لكتروني" تدريبيو تحت عنوان  ةحمور ورش .22
 .0225/0222العام الجامعي  ةالياشمي ةا ردني ةاليرموك المممك

والتطوير ا كاديمي  ةمركز الجود "  في التعمم ا لكتروني ةميارات متقدم" تدريبيو تحت عنوان  ةحمور ورش .20
 .0225/0222العام الجامعي  ةالياشمي ةا ردني ةاليرموك المممك ةجامع

 ة وقواعد البيانات العممي ةمصادر المكتب" تدريبيو تحت عنوان  ةحمور ورش .22
 .0225/0222العام الجامعي  ةالياشمي ةا ردني ةاليرموك المممك ةكاديمي جامعوالتطوير ا  ةمركز الجود " .21

والتطوير  ةمركز الجود ة "ممف عمو ىي و التدريس ل ايات الترقي" تدريبيو تحت عنوان  ةحمور ورش .25
 .0225/0222العام الجامعي  ةالياشمي ةا ردني ةاليرموك المممك ةا كاديمي جامع

والتطوير  ةمركز الجود " التحميل ا حصا ي المستوى المستوى المبتدئ" تدريبيو تحت عنوان  ةحمور ورش .22
 .0225/0222العام الجامعي  ةالياشمي ةا ردني ةاليرموك المممك ةا كاديمي جامع

كاديمي والتطوير ا  ةمركز الجود " المتقدم المستوى ا حصا ي " التحميلتدريبيو تحت عنوان  ةحمور ورش .27
 .0225/0222العام الجامعي  ةالياشمي ةا ردني ةاليرموك المممك ةجامع

 ةاليرموك المممك ةوالتطوير ا كاديمي جامع ةمركز الجود " النشط " التعممتدريبيو تحت عنوان  ةحمور ورش .28
 م. 0225/0222العام الجامعي  ةالياشمي ةا ردني

اليرموك  ةوالتطوير ا كاديمي جامع ةمركز الجود " ا لكتروني التو يق "تدريبيو تحت عنوان  ةحمور ورش .29
 .0225/0222العام الجامعي  ةالياشمي ةا ردني ةالمممك

والتطوير  ةمركز الجود ا كاديميين" لمقادة العميا القيادية " المياراتتدريبيو تحت عنوان  ةحمور ورش .02
 .0225/0222العام الجامعي  ةالياشمي ةدنيا ر  ةاليرموك المممك ةا كاديمي جامع

والتطوير  ةمركز الجود "التقدم لتمويل بحث عممي خارجي العام الجامعي " تدريبيو تحت عنوان  ةحمور ورش .02
 .0222/0227العام الجامعي  ةالياشمي ةا ردني ةاليرموك المممك ةا كاديمي جامع

اليرموك  ةوالتطوير ا كاديمي جامع ةمركز الجود "مم ا لكتروني التع" تدريبيو تحت عنوان  ةحمور ورش .00
 .0222/0227العام الجامعي  ةالياشمي ةا ردني ةالمممك

اليرموك  ةوالتطوير ا كاديمي جامع ةمركز الجود "  المستوى المبتدئ" تدريبيو تحت عنوان  ةحمور ورش .02
 .0222/0227العام الجامعي  ةالياشمي ةا ردني ةالمممك

 ةمركز الجود "  التعمم ا لكتروني المستوى المتقدم  المستوى المبتدئ" تدريبيو تحت عنوان  ةحمور ورش .01
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 .0222/0227العام الجامعي  ةالياشمي ةا ردني ةاليرموك المممك ةوالتطوير ا كاديمي جامع

 ةوالتطوير ا كاديمي جامع ةمركز الجود " الترقيو والنشرتعميمات " تدريبيو تحت عنوان  ةحمور ورش .05
 .0227/0228العام الجامعي  ةالياشمي ةا ردني ةاليرموك المممك

اليرموك  ةوالتطوير ا كاديمي جامع ةمركز الجود "اداره المراجا والفيرس" تدريبيو تحت عنوان  ةحمور ورش .02
 .0227/0228العام الجامعي  ةالياشمي ةا ردني ةالمممك

والتطوير ا كاديمي  ةمركز الجود ة"التقويم واعداد ا متحانات الجامعي" تدريبيو تحت عنوان  ةحمور ورش .07
 .0227/0228العام الجامعي  ةالياشمي ةا ردني ةاليرموك المممك ةجامع

والتطوير ا كاديمي  ةمركز الجود نات "البيا وقواعد المكتبو " مصادرتدريبيو تحت عنوان  ةحمور ورش .08
 .0227/0228العام الجامعي  ةالياشمي ةا ردني ةاليرموك المممك ةجامع

والتطوير ا كاديمي  ةمركز الجود " التقدم لتمويل بحث عممي خارجي" تدريبيو تحت عنوان  ةحمور ورش .09
 .0227/0228العام الجامعي  ةالياشمي ةا ردني ةاليرموك المممك ةجامع

 ةوالتطوير ا كاديمي جامع ةمركز الجود الجامعي " التدريس " استراتيجياتتدريبيو تحت عنوان  ةحمور ورش .22
 .0227/0228العام الجامعي  ةالياشمي ةا ردني ةاليرموك المممك

 ةوالتطوير ا كاديمي جامع ةمركز الجود المساق " وتخطيط " تصميمتدريبيو تحت عنوان  ةحمور ورش .22
 .0227/0228العام الجامعي  ةالياشمي ةا ردني ةاليرموك المممك

 ةوالتطوير ا كاديمي جامع ةمركز الجود " والمجتما ةالجامع ةخدم" تدريبيو تحت عنوان  ةحمور ورش .20
 .0227/0228العام الجامعي  ةالياشمي ةا ردني ةاليرموك المممك

والتطوير  ةمركز الجود " اعداد مشاريا البحوث المدعومو داخميا" تدريبيو تحت عنوان  ةحمور ورش .22
 .0227/0228العام الجامعي  ةالياشمي ةا ردني ةاليرموك المممك ةا كاديمي جامع

والتطوير  ةمركز الجود " استخدام تطبيقات الموبايل التعمم التشاركي" تدريبيو تحت عنوان  ةحمور ورش .21
 .0227/0228العام الجامعي  ةالياشمي ةا ردني ةاليرموك المممك ةا كاديمي جامع

 جامعة ا كاديمي والتطوير الجودة مركز" والتقديم العرض ميارات"  عنوان تحت تدريبيو ورشة حمور .25
 م. 0227/0228 الجامعي العام الياشمية ا ردنية المممكة اليرموك

 ا كاديمي والتطوير الجودة مركز"  الفساد مكافحو الوطنيو النزاىو معايير"  عنوان تحت تدريبيو ةورش حمور .22
 م. 0228/0229 الجامعي العام الياشمية ا ردنية المممكة اليرموك جامعة

 والتطوير الجودة مركز"  العام المال ىدر من لمحد ا نفاق ترشيد"  عنوان تحت تدريبيو ورشة حمور .27
 م. 0228/0229 الجامعي العام الياشمية ا ردنية المممكة اليرموك جامعة ا كاديمي

 المممكة اليرموك جامعة ا كاديمي والتطوير الجودة مركز"  الت يير ادارة"  عنوان تحت تدريبيو ورشة حمور .28
 م. 0228/0229 الجامعي العام الياشمية ا ردنية

 جامعة ا كاديمي والتطوير الجودة مركز" اخ قيات البحث العممي "  عنوان تحت تدريبيو ورشة حمور .29
 م. 0228/0229 الجامعي العام الياشمية ا ردنية المممكة اليرموك

 جامعة ا كاديمي والتطوير الجودة مركز" حل المشك ت واتخاذ القرار "  عنوان تحت تدريبيو ورشة حمور .12
 م. 0228/0229 الجامعي العام الياشمية ا ردنية المممكة اليرموك

 اليرموك جامعة ا كاديمي والتطوير الجودة مركز" ا سعافات ا ولية "  عنوان تحت تدريبيو ورشة حمور .12
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 م. 0228/0229 الجامعي العام الياشمية ا ردنية المممكة
 والتطوير الجودة مركزجامعية " " مصادر ا خطاأل في ا متحانات ال عنوان تحت تدريبيو ورشة حمور .10

 م. 0228/0229 الجامعي العام الياشمية ا ردنية المممكة اليرموك جامعة ا كاديمي
 جامعة ا كاديمي والتطوير الجودة مركز" لجان التحقيق ما الطمبة "  عنوان تحت تدريبيو ورشة حمور .12

 م. 0228/0229 الجامعي العام الياشمية ا ردنية المممكة اليرموك
 جامعة ا كاديمي والتطوير الجودة مركز" 2/" أعداد ممف المساق التدريسي عنوان تحت تدريبيو ورشة حمور .11

 م. 0228/0229 الجامعي العام الياشمية ا ردنية المممكة اليرموك
 جامعة ا كاديمي والتطوير الجودة مركز" 0" اعداد ممف المساق التدريس / عنوان تحت تدريبيو ورشة حمور .15

 م. 0228/0229 الجامعي العام الياشمية ا ردنية المممكة اليرموك

  الخارجية المرتبطة :التكنولوجية والتطبيقية األنشطة 

األ اث الخشبي  وتجييزات المكاتب والمستشفيات وبعض  إلنتاجبشركة موبيكا  مدير قسم البحوث والتطوير  .2
م . والتي قمت خ ليا بوما إجراألات مبط الجودة  2992الي  2995الصناعات الم ذية . في الفترة من 

حصول الشركة  ISO 9000وتطوير منتجات الشركة في مجال الكراسي والمكاتب  ومراقبة المستندات بيدف 
 عمي شيادة الجودة  .  

 .ب ستيكية لشركة القاىرة لصناعة الزيوت والصابون حاوية 0تصميم عدد    .0

نتاج نظم تسخين المياه ( ا ستشاري الفني لشركة استاندرد الصناعية نــوفا .2 :  2997في الفترة من    لتصميم وا 
 م.0222

          
  دريس والقياداتالمركز القومي لتنمية  قدرات هيئة الت الدورات التدريبية الحاصل عميها من   : 

( المستوي األول " المركز القومي لتنمية   TRAINING OF TRAINERSدورة تدريب المتدربين    .2
 .0228ساعة تدريبية ( ـ فبراير  222قدرات ىي ة التدريس والقيادات "   

( المستوي ال اني " المركز القومي لتنمية   TRAINING OF TRAINERSدورة تدريب المتدربين    .0
 .0229ساعة تدريبية ( ـ  يناير  252قدرات ىي ة التدريس والقيادات "   

  :المهام التدريسية والتعميمية 

 ً   :في مرحمة البكالوريوس المقررات العممية التي أقوم بتدريسها -أوال 
 التصميم الصناعي .2

  .ذخً فً اٌشعُ ِ  .0

 تخصص صناعي.مشروع التخرج  .2

 .ِجبدئ اٌشعُ اٌّعّبسي .1

 .أعبعٍبد اٌزصٍُّ .5

 .ٌجٍئًا ٚاٌغٍٛن اٌزصٍُّ  .2

 .ربسٌخ ٚٔظشٌبد اٌفٓ ٚاٌزصٍُّ .7

 .اٌزصٍُّ  ثّغبعذح اٌحبعٛة .8
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 أثبس  رصٍُّ .9

 فً اٌزصٍُّ   عزذاِخاال .22

 .اٌزشبسوً اٌزصٍُّ .22

 اقتصاديات التصميم .20

 الفرقة اإلعدادية " تخصص عام " . –مقرر أسس التصميم بكمية الفنون التطبيقية  .22

 مقرر الرسوم التوميحية. .21
العرض واإلخراج لطمبة الفرقة ال ال ة تصميم صناعي   تصميم كتالوجات الدعاية لممنتجات و أساليب  تصميم  مقرر  .25

وتصميم نظم العرض ال ابتة والمتحركة وتصميم عبوات الت ميف الورقية  in door, out doorلوح العرض 
 والب ستيكية.

 (.تصميم وسا ل العرض ووحدات التحكملطمبة الفرقة األولي    البشرية ل" ىندسة العوام مقرر األرجونوميكس   .22
 مقرر طبيعة مواد التصميم والنماذج لطمبة الفرقة األولي وال انية تصميم صناعي.  .27
 .  التصميم مقرر تكنولوجيا   .28
 . مدخل لمتصميم    ي األبعادمقرر   .29
 مقرر نظم التحكم ومراقبة الجودة.  .02
 الصامتة و المنظور الحر. ةمقرر الطبيع   .02
 تدريس مقرر تصميم نظم.    .00
 . مقرر التحميل البنا ي وتقنين الشكل   .02
 الرسم اليندسي والميكانيكي. مقرر  .01
 الب ستيك ( .تكنولوجيا المدا ن   مقرر   .05
 تكنولوجيا اإلنتاج. مقرر .02
 مقرر وسا ل عرض التصميم.  .07

 مقرر سيكولوجية التصميم. .08

 اليندسي والمجسمات. ممقرر الرس .09

 مقرر تصميم بالحاسوب تخصص.  .22

 مقرر عمم الجمال والتصميم .22

   :في مرحمة الدراسات العميا المقررات العممية التي أقوم بتدريسها -ثانيا

 الذكية.تكنولوجيا المواد  .2
 الذكاأل ا صطناعي. .8

 .تكنولوجيا معمومات التصميم .2

 
  مهارات البرمجيات في التصميم: 

 .عالية( بكفاألة الرسوم  نا ية األبعاد و   ية األبعاد   إلعداد(  AUTO CAD  استخدام   .2
  الفني . اإلخراج( ألعمال الجرافيك و   PhotoShop  استخدام  .0

( المعتمد في الشرق األوسط لمتدريب عمي برنامح التصميم   CAD CAMبمركز شركة   لمتصميم دورة تدريبية   .2
 .م0229ساعة تدريبية ( ـ يوليو  SOLIDWORKS   222   ي األبعاد 
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