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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الذاتيةالسيرة 

 
 .: ندى عبدالرؤوف سالم الروابده  االسم

 .: أردنية الجنسية
 .1974نيسان//20:  تاريخ الميالد

 .: متزوجة الحالة االجتماعية

 .36ص.ب 11941: عمان  العنوان
 @ju.edu.jon.rawabdeh:  البريد اإللكتروني

   ranafa96@gmail.com 

 

 الشهادات العلمية :

ية/ الدين ياحةمجال معرفي / هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في )السياحة األثرية/ الس -

 .2015السياحة والمجتمع المحلي( 
خية ( ة تارية أثريدكتوراة في اآلثار الكالسيكية بعنوان )الحياة الدينية عند األنباط : دراس - 

داب / قسم الجمهورية العربية السورية /كلية اآل-/ جامعة دمشق 2008بتقدير امتياز ، عام 

 اآلثار .
 

تي ية ، الالفنودراسة العناصر الحضارية : السياسية ، الدينية  اآلثار بعنوان ) ماجستير في -
لية العلوم /ك ية/ الجامعة األردن 2000بتقدير جيد جداً ، عام  (ظهرت على النقود النبطية 

 ر.قسم اآلثا اإلنسانية واإلجتماعية /

 
 .اب/ قسم اآلثاركلية الآلد // الجامعة األردنية  1997بكالوريوس آثار بتقدير جيد جدا ، عام  -

 

 ، دراسة خاصة.1993الثانوية العامة في الفرع العلمي عام  -
 

 
 

 

 
 

 

 الوظائف والمهام :

 

رك /قائم بأعمال عميد كلية اآلثار والسياحة : أستاذ مشا لتاريخه -28/8/2017
 في الجامعة األردنية.

 /: أستاذ مشارك / تسيير أعمال قسم اإلدارة السياحية   22/8/2016-6/9/2016

 الجامعة األردنية.

mailto:n.rawabdeh@ju.edu.jo
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: أستاذ مشارك /قسم اإلدارة السياحية / الجامعة    لتاريخه 27/6/2016

 األردنية.
 

اذ مساعد/ نائب عميد كلية اآلثار والسياحة/ : أست 2017 /1/9 – 7/9/2014
 الجامعة األردنية.

 

: أستاذ مساعد/ رئيس قسم اإلدارة السياحية/ كلية اآلثار   2014 /2013-7/9 /8/9
 والسياحة/ الجامعة األردنية.

 

طوير : مساعد العميد لشؤون الطلبة / رئيس قسم اإلرشاد والت14/9/2014  – 6/15/2014
 اآلثار والسياحة / الجامعة األدرنية. السياحي/ كلية

 
ر رئيس قسم إدارة المصادر الراثية وصيانتها/ كلية اآلثا: 24/8/2015 -14/6/2015

 والسياحة / الجامعة األدرنية.

 
ستاذ مساعد / قسم االدارة السياحية / كلية اآلثار : أ  27/6/2016 – 25/2/2013

 والسياحة/ الجامعة األردنية.
 

قسم اإلرشاد والتطوير رغ / محاضر متف:  25/2/2013 -10/1/2011

 الجامعة األردنية. /معهد اآلثار والسياحة السياحي/
 

 باحثة في الوثائق والمخطوطات / الجامعة األردنية.:   9/9/2009-9/1/2011

 

 باحثة في مديرية الدراسات واألبحاث / دائرة اآثار العامة.: 1/3/2009-19/10/2009

 
 :باحثة لدراسة وتحليل المسكوكات في متحف اآلثار األردني. 23/6/2006-23/9/2006

 

 التصورات المستقبلية في مجالمشروع اعداد  مشاركة/ ثة : باح 1/8/2002-1/8/2005
ية لباداامج بحث وتطوير السياحة واآلثار في البادية األردنية / برن

 األردنية/ المجلس االعلى للعلوم والتكنولوجيا.
 

مال : اإلشراف على أعمال التنقيبات في موقع  المغطس ومتابعة أع 1/7/2002-31/7/2002

امل الع التنقيبات األثرية في المشروع ومتابعة أعمال الكادر األثري
 في المشروع مع التركيز على أعمال التوثيق.

 .لقاءالب ب آثارمفتش مساعد /دائرة اآلثار العامة / مكت :   29/6/2002 – 10/3/2002
 

جبل القلعة / مكتب مشروع دراسة وتوثيق المسكوكات /  /باحثة  : 2002 /9/3 -13/5/2001
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 دائرة اآلثار العامة .

 

 .نللطيرا  ةعامة / شركة األجنحة األردنيالعالقات المديرة  :   1/5/2001 -1/6/2000
 

امة ي / المؤسسة الع: مساعدة إدارية لمدير مشروع التغير المناخ 30/11/1998 -11/9/1996
 لحماية البيئة / برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

 

: مشرف موقع ومدرب لطالب اآلثار على الحفر في حفرية ياجوز  22/6/1996-15/8/1996
 مع الجامعة األردنية.

: مشرف موقع ومدرب لطالب اآلثار على الحفر في حفرية ياجوز  17/6/1995-10/8/1995
 ردنية.مع الجامعة األ

 

  المهام األخرى   : 
 

 .المية الع محاضر غير متفرغ / كلية العمارة والفنون اإلسالمية / جامعة العلوم اإلسالمية
 لفندقيليم اكلية األردن الجامعية التطبيقية للتعدالء السياحيين / عضو لجنة امتحانات األ

 .والسياحي

 . ية للتعليم الفندقي والسياحيمحاضر غير متفرغ / كلية األردن الجامعية التطبيق
 مدرب لدورات األدالء السياحيين داخل وخارج األردن/ مركز تطوير األعمال.

 في إذاعة الجامعة األردنية. 2016إعداد وتقديم برنامج إذاعي )حكاية مكان( 
 في إذاعة الجامعة األردنية. 2015إعداد وتقديم برنامج إذاعي )رمال( 

 في إذاعة الجامعة األردنية. 2014ذاعي )مشوار( إعداد وتقديم برنامج إ

 

 الدورات التدريبية العلمية:

 

د دورة في برنامج ادارة وسطى/ تطوير اساليب العمل ، المعه:  8/8/2004-19/8/2004

 الوطني للتدريب.

: دورة تصميم الخطط الدراسية/ مركز تنمية القوى البشرية/ 
 الجامعة األردنية.

ريس واستراتيجياته/ مركز تنمية القوى : دورة تصميم التد
 البشرية/ الجامعة األردنية.

: دورة مهارات التدريس الجامعي الفعال/ مركز تنمية القوى 

 البشرية/ الجامعة األردنية.
قوى ال : دورة تقويم تعليم الطلبة واعداد االختبارات/ مركز تنمية

 البشرية/ الجامعة األردنية.
 ميةتعليمات الجامعة االردنية/ مركز تن: دورة قوانين وأنظمة و

 القوى البشرية/ الجامعة األردنية.

لقوى البشرية/ : دورة اخالقيان العمل الجامعي/ مركز تنمية ا
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 الجامعة األردنية.

 

: Trainin of Trainers (TOT) Course, Conducted by 
the Business Development Center over the period 

from March 11th- 15th, 2015. 

 
: Training session entitled “Rural Tourism” 

Organized at the International Center of 

Agriculture- Minstry of Agriculture –Cairo, Egypt, 
from 31 March to 2 April 2014. Center 

International de Houtes Etudes Agronomques 

Mediteraneennes, Institut de Montpellier. 
 

17-18/2/2018  :Entrepreneurship Training of Trainers, The 

University of Jordan , Spark. Ignites ambition. 
مركز االعتماد وضمان  /: دورة تعليم مهارات التفكير الناقد  23/11/2018

 الجودة/ الجامعة األردنية.
: دورة التعلم القائم على حل المشكالت/ مركز االعتماد   30/11/2018

 وضمان الجودة/ الجامعة األردنية.

: دورة االستخدام الفعال للبوربوينت في التعليم والبحث   20/12/2018
 االعتماد وضمان الجودة/ الجامعة األردنية.العلمي/ مركز 

: دورة استخدام وسائل التواصل االجتماعي في التعليم/ مركز   7/2/2019
 االعتماد وضمان الجودة/ الجامعة األردنية.

 

 

 :العلميةالمؤتمرات والندوات 

 Globle Code of Ethics for Tpurism: ورشة عمل   15/3/2017
at AAUS csmpus.  

 

: المؤتمر األول لكلية السياحة والفندقة/ الجامعة األردنية في  2/2017 /22-23
 العقبة )آفاق تنمية السياحة والفندقة في األردن(.

 
: المؤتمر األردني الدولي الثاني للسياحة والسفر / البحر   13/5/2015

 الميت/ جامعة اليرموك.

راسات للدريفية / المركز الدولي : ورشة عمل التنمية السياحية ال 31/3/2014-4/4/2014
جمهورة مصر /  CIHEAMالزراعية المتوسطة المتقدمة 

 العربية.
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: ورشة عمل )التنمية السياحية في اقليم الشمال (/ جامعة   19/3/2015

 اليرموك.

 

نية/ ة الوط: المؤتمر الثقافي الوطني السادس بعنوان المكان في الثقاف 2/5/2010-6/5/2010

 ورقة
 ان "النقود والمكان في الثقافة األردنية".بعنو 

 

اط / ألنب: مؤتمر دراسات األنباط الثاني، جامعة الحسين بن طالل / بيت ا 29-31/10/2002
 سلطة اقليم البتراء.

 

ملكة د ال: مؤتمر العلوم والتكنولوجيا في اآلثار والمحافظة عليها / معه 8/2002 /12-17

 سكو.ليونعة الهاشمية بالتعاون مع منظمة ارانيا للسياحة والتراث /الجام
 

 لتغيرة وا:مؤتمر التاريخ االجتماعي لمدينة البتراء وجوارها: االستمراري 29-30/8/2001
 بيت األنباط، األردن.  /

 

يا، : ندوة المعلوماتية وصناعة السياحة في األردن / جامعة فيالدلف 24/4/2001
 األردن.

 
 نباط تاريخ وحضارة / بيت األنباط، األردن.: مؤتمر األ 24-25/6/1999

 

 األبحاث : 

 

لية، سة تحليدرانبطية فضية /  نقودتحليل كيميائي لمجموعة مالمح اقتصادية نبطية من خالل  -
 .2007،  مجلة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية

 

وتة لمنحالصخرية ا تأثير الحضارات المختلفة في عناصر العمارة وفن الزخرفة للواجهات  -
 .2007، ةفي مدينة البتراء / دراسة تحليلية، مجلة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنساني

- The People's Response To Climate Change In The Southern Levant: A 

Biblical Overview, 
لعلمي احث الب ، تصدر عن عمادةمجلة أبحاث اليرموك، سلسلة العلوم االنسانية واالجتماعية

 .1/7/2010والدراسات العليا، جامعة اليرموك، 
                                

صدر عن تية، المكابيين ونقودهم، مجلة أبحاث اليرموك/ سلسلة العلوم االنسانية واالجتماع-

 .15/6/2011عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، جامعة اليرموك، 
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الحد  رها فييمية لمشروعات التنمية السياحية في وسط مدينة السلط ودودراسة مسحية تقو   -

ية لعربمن التلوث البصري/ مجلة جامعة الملك سعود/ كلية السياحة واآلثار/ المملكة ا

 هـ.1433 /6/3السعودية، 
 

عدل: مغير أثر العالقة بين جودة الخدمة الداخلية والخارجية، رضا الزبون الداخلي كمت -
مادة ععلى عينة من المطاعم ذات الخدمات الكاملة في عمان/ مجلة دراسات /    دراسة 

 .9/2/2015البحث العلمي/ الجامعة األردنية، 

 
-  About The Nabataean Minister Syllaeus From New Silver Coins, 

International Journal MAA (ISI Arts & Humanities Citation Index, 

Thomson Reuters, USA) Schedled for No. 15, No.1, 2015. 
 

- Revolt of the Nabataean Damasî in the light of new epigraphic 

material evidence, Al-Rawabdeh, N., Al-Husan, -Abdel. Q., Acta 
Orientalia  71(4), pp. 467-478, 2018. 

 
- The nabataean minister syllaeus in a new ancient north arabian 

(safaitic) inscription, Al-Rawabdeh, N., Abbadi, S., Acta Orientalia 

70(1), pp. 21-30, 2017. 
 

- A possible attestation of the nabataean minister syllaeus in a new 

ancient north arabian (Safaitic) inscription, Al-Rawabdeh, N., 
Abbadi, S., Mediterranean Archaeology and Archaeometry16(2), 

pp. 33-40, 2016. 

 
- About the nabataean minister syllaeus from new silver coins, Al-

Rawabdeh, N., Mediterranean Archaeology and Archaeometry 

15(1), pp. 1-12, 2015. 

 
 

بية المشاركة في مادة عن " األنباط" في هيئة الموسوعة العربية / الموسوعة العر -
 بة آثار كالسيكية/ قيد النشر.المتخصصة باآلثار السورية/ شع

 

 مؤسسة رواق البلقاء للفنون.الصادر عن  Petraكتابة مقدمة كتاب بترا  -
 

 تبوكموسوعة مادة  -
 

https://www.scopus.com/sourceid/5800222465?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/5800222465?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56672909800&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55814474300&zone=
https://www.scopus.com/sourceid/5800222465?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56672909800&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56672909800&zone=
https://www.scopus.com/sourceid/19600162008?origin=resultslist
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لمغطس اطقة السياحة الدينية في األردن / الخصائص االجتماعية واالقتصادية للسياح في من -

 )المغطس(  حالة دراسية/ قيد النشر.

 
 -سيةدرا ة ودورها في التنمية السياحية/ عراق األمير حالةالمشروعات السياحية الصغير -

 األردن/ قيد النشر.
 

 : المحاضرات

 

21/11/2001 

 

12/3-15/3/2014 

مدارس  منتدى محاضرة عن " المملكة النبطية حضارة ، وتاريخ " /: 

 .العصرية

 
 ردنيمحاضرة حول تاريخ الحضارة األردنية/ األسبوع الثقافي الفني األ: 

اريخ ا بتي أقامته مؤسسة رواق البلقاء للفنون في مدينة بودابست هنجاريالذ
14/3/2014. 

 :  العضويات

 
 عضو الهيئة العربية للثقافة والتواصل الحضاري ) بيت األنباط ( . -

 عضو جمعية أصدقاء اآلثار األردنية . -
 .2019-2015سياحتنا ثروتنا  رئيس جمعية -

 .8/11/2017 الزرقاءيدات سالرئيس الفخري لجمعية  -

 
 :المهارات

 
 ، المركز األوروبي لتكنولوجيا المعلومات. Microsoft Wordدورة  -

 / سات ، مركز اإلستشارات والخدمات الفنية والدراTofel إعداد إلجتياز امتحان دورة -

 الجامعة األردنية.
 ، مؤسسة الرواد لإلدارة اإللكترونية.ICDLدورة  -

 

 مهام أخرى: 
 

 .4/2014مشرف مبادرة )كليتنا بجهود طلبتها تحلو(  -
 

 دراتمشرف مبادرة )األردن أحلى وأغلى( لطلبة كلية اآلثار والسياحة / مكتب المبا -

 .2015 /5/ 23، الطالبية/ الجامعة األردنية
 

ردنية ة األالجامعالعقبة لطالب  السياحة صديقة البيئةاإلشراف  على المشاركة في مبادرة  -

 .8/5/2015ع الجامعة األردنية فرع العقبة، م عمان
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معة ة/ الجاسياحاالعداد والتنظيم والتنفيذ لإلحتفال بيوم التراث العالمي لكلية اآلثار وال -

 .2015-2014و  2014-2013األردنية للعامين الدراسيين 

 
صطحاب إبنية االشراف مع عميدة كلية اآلثار والسياحة على الرحلة الى جامعة ماينز األلما -

، بهدف تطوير 12/10/2014 -2014  /2/10مجموعة من الطالب في الفترة ما بين 
 انيتين.أللمالتعاون المتبادل لمشاريع مستقبلية ما بين الكلية وجامعتي ماينز وكولون ا

 

ركز ممع  ثار والسياحة بالتعاونتنسيق واإلشراف على ورشة عمل مجانية لطلبة كلية اآل  -
ق ت سووان: ) مدى موائمة مخرجات كلية اآلثار والسياحة لمتطلباواطر للتدريب بعنخ

 .2016 /3 /17العمل المحلي والدولي( 
 

 Precious Water: Pathis of  اإلشراف والتنسيق إلقامة ندوة علمية بعنوان  -

Jordanian Civilizations as seen in the Italian Archaeolgical 
Excavations 18/10/2016 معة األردنية.في الجا 

 

 Presentation About the  اإلشراف والتنسيق إلقامة ندوة علمية بعنوان  -
Archaeological Research and the Excavation the Middle East 

 في الجامعة األردنية. 20/11/2016

 .3/5/2017ة اإلشراف إداريا وفنيا على متحفي اآلثار والتراث الشعبي في الجامعة األردني -
-  

 لية في الجامعة:لجان الكعضويات 

 
 .2016/2017رئيس لجنة تطوير كلية اآلثار والسياحة  -

 .2017تحديث الخطة االسترشادية لقسم السياحة  رئيس لجنة -
الجامعة  عضو لجنة خطة التدريب العملي في اإلدارة السياحة / قسم اإلدارة السياحية/  -

 .2017األردنية / 

 .2017لقسم اإلدارة السياحية / الجامعة األردنية عضو لجنة االعتماد الدولي  -
 ،2013 "عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الدولي للحضارة النبطية " في الجامعة األردنية -

2015. 

 .2016ة" مقرر اللجنة الدائمة للمؤتمر الدولي للحضارة النبطية " في الجامعة األردني -
إلدارة سم اداني في اإلدارة السياحية/ قرئيس لجنة مراجعة وإعداد تعليمات التدريب المي -

 .2016/2017السياحية/ الجامعة األددنية للعام الدراسي 
 .2016/2017مرشد أكاديمي قسم اإلدارة السياحية / الجامعة األردنية للعام الدراسي  -

 راسيرئيس لجنة النشاطات في كلية اآلثار والسياحة / الجامعة األردنية للعام الد -

2013/2014 ، 2015/2016 2016/2017. 
ي الجامع لعامعضو لجنة النشاطات  العلمية في كلية األثار والسياحة / الجامعة األردنية ل -

2016/2017. 
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ية / سياحعضو لجنة دراسة الطلبات  المقدمة لتعيين عضو هيئة تدريس في قسم اإلدارة ال -

 .2015/2016كلية االثار والسياحة / الجامعة األردنية 

، 2013/2014، 2012/2013لألعوام الدراسية في الكلية تأديب الطلبة عضو لجنة  -
2014/2015 2015/2016 ،2016/2017. 

 .2015/2016عضو لجنة تأديب الطلبة في الجامعة للعام الدراسي   -

 .2014/2015، 2013/2014 ، والعلمية مقررة لجنة النشاطات الثقافية واالجتماعية -
الجامعة  /اء فندق تدريبي لطلبة كلية اآلثار والسياحة عضو لجنة ايجاد جهة ممولة إلنش -

 .2013/2014األردنية 
،  2014/2015مقررة لجنة الدراسات العليا في كلية اآلثار والسياحة/ الجامعة األردنية،  -

2015/ 2016 ،2016/2017. 

ير اجستعضو لجنة تطوير أنموذج مشروع البحث لطلبة الدراسات العليا )الدكتوراه والم -
 .2015/2016مسار الرسالة( في الجامعة األردنية /

 .2014/2015عضو لجنة الخطة الدراسية في الكلية،  -

 .2018/2019، قسم االدراة السياحية / الجامعة االردنيةعضو لجنة الخطة الدراسية في  -
 .2015/2016رئيس لجنة إقامة حفل التخريج لطالب الفصل الصيفي  -

 .2016/2017ي والخمسون لطلبة كلية اآلثار والسياحة  رئيس حفل التخريج الفوج الثان -
 .2016/2017في كلية اآلثار والسياحة  عضو لجنة ضمان الجودة -

ت عضو لجنة النظر في وضع متحفي اآلثار والتراث الشعبي وما يتبعهما من مختبرا -

 .2013/2014، ومستودعات
 .2013/2014والعلمية،  مقررة لجنة النشاطات الثقافية  -

، 2015/2016، 2014/2015، اللجنة العليا لإلشراف على االنتخابات في الكلية عضو  -

2015/2016 ،2016/2017. 
احة ، السيوعضو لجنة تطوير آلية التدريب العملي/ قسم االدارة السياحية / كلية اآلثار  -

2014/2015. 
 .2013/2014مقرر لجنة اعداد خطة برنامج بكالوريوس في ادارة الفنادق،  -

 .2013/2014، الطيرانلجنة اعداد خطة برنامج بكالوريوس في ادارة  مقرر -

 .2013/2014، مقرر لجنة متابعة العمل على مقترح مشروع انشاء فندق تدريبي -
قد في لمنععضو لجنة تعمل على ايجاد مصادر دعم مالي للمؤتمر الدولي للحضارة النبطية ا -

 ات النتحدة األمريكية.في جامعة برمنجهام يونغ بالوالي 2015ايار عام 

 .2018 -2017التحاد الطلبة لعام سياحة الرئيس اللجنة العليا النتخابات كلية اآلثار و  -
 .2019 -2018رئيس اللجنة العليا النتخابات كلية اآلثار والسياحة التحاد الطلبة لعام  -

-2017 راسيعضو لجنة سوق العمل في قسم اإلدارة السياحية / الجامعة األردنية للعام الد -
 .2019-2018والعام الدراسي  2018

 .2016/2017مقرر لجنة وضع أسس العالمات في كلية اآلثار والسياحة  -

را من عتبااعضو المجلس التأديبي اإلستئنافي للموظفين في الجامعة األردنية لمدة سنتين  -
11/9/2017. 

 .1/10/2017عضو لجنة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي اعتبارا من  -

 .2016/2017في كلية اآلثار والسياحة للعام الجامعي مقرر لجنة الخطة والتطوير  -



 -10- 

 .12/5/2015مسؤول االمتحانات المحوسبة في كلية اآلثار والسياحة  -

 .2014/2015ضابط ارتباط كلية اآلثار والسياحة مع إذاعة الجامعة األردنية لعام  -

 .2015احة مقرر لجنة اليوم العلمي لكلية اآلثار والسي -
/ كلية  لسياحيةاارة رئيس لجنة مقابلة ومناقشة التقارير النهائية لمادة التدريب العملي في االد -

 .2017/2018، 2016/2017، 2015/2016االثار السياحة 

ة االدار قسم عضو لجنة النظر في الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في االدارة السياحية في -
 .2017/2018السياحة السياحية/ كلية االثار و

 ي للعاملثانعضو لجنة دراسة اعداد المتقدمين في برامج الدراسات العليا للفصل الدراسي ا -
 .2018/2019الجامعي 

 .24/11/2019عضو لجنة إعادة النظر في تعليمات الرحالت في الجامعة األردنية   -

 .2018تعيين باحث في كلية اآلثار والسياحة ل وضع المواصفات رئيس لجنة -
 

 :  اللغات
 

 .ممتاز /اللغة األم  -اللغة العربية  -

 .جيد جداقراءة وكتابة / /  اللغة اإلنجليزية -
 . جيد جدا/قراءة –ي ، آرامي ، عبري قديم ( اللغات القديمة ) نبط -
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