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 الرحيم الرمحنبسم هللا 
 الذاتيةالسرية 

 

 .: ندى عبدالرؤوف سامل الروابده  االسم
 .: أردنية اجلنسية

 .1974نيسان//20:  اتريخ امليالد
 .: متزوجة احلالة االجتماعية

 .36ص.ب 11941: عمان  العنوان
 @ju.edu.jon.rawabdeh:  الربيد اإللكرتوين

   ranafa96@gmail.com 

 
 الشهادات العلمية :

احة لدينية/ السيلسياحة اا)السياحة األثرية/ يئة اعتماد مؤسسات التعليم العايل يف جمال معريف / ه -
 .2015 واجملتمع احمللي(

تقدير امتياز ية ( برخيات دراسة أثرية :دكتوراة يف اآلاثر الكالسيكية بعنوان )احلياة الدينية عند األنباط  - 
 ر .عربية السورية /كلية اآلداب / قسم اآلاثاجلمهورية ال-/ جامعة دمشق 2008، عام 

 
هرت على نية ، اليت ظة والفدينيدراسة العناصر احلضارية : السياسية ، ال اآلاثر بعنوان ) ماجستري يف -

ية إلجتماعالعلوم اإلنسانية وا /كلية ية/ اجلامعة األردن 2000بتقدير جيد جداً ، عام  (النقود النبطية 
 ر.قسم اآلاث /
 
 .رالآلداب/ قسم اآلاث كلية  // اجلامعة األردنية  1997بكالوريوس آاثر بتقدير جيد جدا ، عام  -
 

 ، دراسة خاصة.1993الثانوية العامة يف الفرع العلمي عام  -
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 الوظائف واملهام :

 

قائم أبعمال عميد كلية اآلاثر والسياحة يف /: أستاذ مشارك  لتارخيه -28/8/2017
 اجلامعة األردنية.

: أستاذ مشارك / تسيري أعمال قسم اإلدارة السياحية /   22/8/2016-6/9/2016
 اجلامعة األردنية.

 
 أستاذ مشارك /قسم اإلدارة السياحية / اجلامعة األردنية.:    لتارخيه 27/6/2016

 
مساعد/ انئب عميد كلية اآلاثر والسياحة/ اجلامعة : أستاذ  2017 /1/9 – 7/9/2014

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

 والسياحة/ اجلامعة األردنية.
 

ير إلرشاد والتطو امساعد العميد لشؤون الطلبة / رئيس قسم : 14/9/2014  – 6/15/2014
 نية.اثر والسياحة / اجلامعة األدر السياحي/ كلية اآل

 
حة / والسيا كلية اآلاثر  /انتهاإدارة املصادر الراثية وصييس قسم رئ: 24/8/2015 -14/6/2015

 اجلامعة األدرنية.
 

ستاذ مساعد / قسم االدارة السياحية / كلية اآلاثر : أ  27/6/2016 – 25/2/2013
 والسياحة/ اجلامعة األردنية.

 



 -3- 

معهد قسم اإلرشاد والتطوير السياحي/رغ / حماضر متف:  25/2/2013 -10/1/2011
 اجلامعة األردنية. /اآلاثر والسياحة 

 

 ابحثة يف الواثئق واملخطوطات / اجلامعة األردنية.:   9/9/2009-9/1/2011

 
 .امةابحثة يف مديرية الدراسات واألحباث / دائرة اآاثر الع: 1/3/2009-19/10/2009

 
 .:ابحثة لدراسة وحتليل املسكوكات يف متحف اآلاثر األردين 23/6/2006-23/9/2006

 
 سياحةال الجمالتصورات املستقبلية يف مشروع اعداد  مشاركة/ ثة : ابح 1/8/2002-1/8/2005

لس دنية/ اجملاألر  ديةمج حبث وتطوير الباواآلاثر يف البادية األردنية / بران
 االعلى للعلوم والتكنولوجيا.

 
عمال ة أ: اإلشراف على أعمال التنقيبات يف موقع  املغطس ومتابع 1/7/2002-31/7/2002

امل يف ي العثر التنقيبات األثرية يف املشروع ومتابعة أعمال الكادر األ
 املشروع مع الرتكيز على أعمال التوثيق.

 .ءالبلقا ب آاثرمفتش مساعد /دائرة اآلاثر العامة / مكت :   29/6/2002 – 10/3/2002
 

دائرة  لعة /جبل القمكتب مشروع دراسة وتوثيق املسكوكات /  /ابحثة  : 2002 /9/3 -13/5/2001
 اآلاثر العامة .

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

 
ئة ماية البيامة حللعااملؤسسة  : مساعدة إدارية ملدير مشروع التغري املناخي / 30/11/1998 -11/9/1996

 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي. /
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مع  جوز: مشرف موقع ومدرب لطالب اآلاثر على احلفر يف حفرية اي 22/6/1996-15/8/1996
 اجلامعة األردنية.

مع  جوز: مشرف موقع ومدرب لطالب اآلاثر على احلفر يف حفرية اي 17/6/1995-10/8/1995
 ية.اجلامعة األردن

 
  املهام األخرى   : 

 
 املية .ية العسالمحماضر غري متفرغ / كلية العمارة والفنون اإلسالمية / جامعة العلوم اإل

 .احيلفندقي والسيعليم اة للتكلية األردن اجلامعية التطبيقيدالء السياحيني /  عضو جلنة امتحاانت األ
 ي. لسياحللتعليم الفندقي واحماضر غري متفرغ / كلية األردن اجلامعية التطبيقية 

 .مدرب لدورات األدالء السياحيني داخل وخارج األردن/ مركز تطوير األعمال
 ية.يف إذاعة اجلامعة األردن 2016إعداد وتقدمي برانمج إذاعي )حكاية مكان( 

 يف إذاعة اجلامعة األردنية. 2015إعداد وتقدمي برانمج إذاعي )رمال( 
  إذاعة اجلامعة األردنية.يف -----ي )مشوار( إعداد وتقدمي برانمج إذاع

 
 الدورات التدريبية العلمية:

 
طين د الو ملعهدورة يف برانمج ادارة وسطى/ تطوير اساليب العمل ، ا:  8/8/2004-19/8/2004

 للتدريب.
اجلامعة  ية/: دورة تصميم اخلطط الدراسية/ مركز تنمية القوى البشر 

 األردنية.
ة ة/ اجلامعلبشريى اس واسرتاتيجياته/ مركز تنمية القو : دورة تصميم التدري

 األردنية.
رية/ البش قوى: دورة مهارات التدريس اجلامعي الفعال/ مركز تنمية ال

 اجلامعة األردنية.
: دورة تقومي تعليم الطلبة واعداد االختبارات/ مركز تنمية القوى البشرية/ 
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 اجلامعة األردنية.
لقوى انمية ز تليمات اجلامعة االردنية/ مرك: دورة قوانني وأنظمة وتع

 البشرية/ اجلامعة األردنية.
امعة ة/ اجلريلقوى البش: دورة اخالقيان العمل اجلامعي/ مركز تنمية ا

 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 اجلودة/  /: دورة تعليم مهارات التفكري الناقد  23/11/2018
 اجلامعة األردنية.

دورة التعلم القائم على حل املشكالت/ مركز االعتماد وضمان  :  30/11/2018
 اجلودة/ اجلامعة األردنية.

دورة االستخدام الفعال للبوربوينت يف التعليم والبحث العلمي/  :  20/12/2018
 االعتماد وضمان اجلودة/ اجلامعة األردنية.مركز 
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دورة استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف التعليم/ مركز  :  7/2/2019
 االعتماد وضمان اجلودة/ اجلامعة األردنية.

 
 

 :العلميةاملؤمترات والندوات 
 Globle Code of Ethics for: ورشة عمل   15/3/2017

Tpurism at AAUS csmpus.  
 

: املؤمتر األول لكلية السياحة والفندقة/ اجلامعة األردنية يف العقبة  2/2017 /22-23
 )آفاق تنمية السياحة والفندقة يف األردن(.

 
: املؤمتر األردين الدويل الثاين للسياحة والسفر / البحر امليت/ جامعة   13/5/2015

 الريموك.
 اساتللدر ريفية / املركز الدويل : ورشة عمل التنمية السياحية ال 31/3/2014-4/4/2014

 عربية.مجهورة مصر ال/  CIHEAMالزراعية املتوسطة املتقدمة 
 : ورشة عمل )التنمية السياحية يف اقليم الشمال (/ جامعة الريموك.  19/3/2015
 

 طنية/ ورقةافة الو ملؤمتر الثقايف الوطين السادس بعنوان املكان يف الثق: ا 2/5/2010-6/5/2010
 ان "النقود واملكان يف الثقافة األردنية".بعنو  
 

ط / ألنباايت : مؤمتر دراسات األنباط الثاين، جامعة احلسني بن طالل / ب 29-31/10/2002
 سلطة اقليم البرتاء.

 
نيا ار  معهد امللكة : مؤمتر العلوم والتكنولوجيا يف اآلاثر واحملافظة عليها / 8/2002 /12-17

 كو.ونسعة اهلامشية ابلتعاون مع منظمة اليللسياحة والرتاث /اجلام
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ت لتغري / بيية وارار :مؤمتر التاريخ االجتماعي ملدينة البرتاء وجوارها: االستم 29-30/8/2001
 األنباط، األردن. 

 
 ألردن.افيا، دل: ندوة املعلوماتية وصناعة السياحة يف األردن / جامعة فيال 24/4/2001

 
 نباط اتريخ وحضارة / بيت األنباط، األردن.: مؤمتر األ 24-25/6/1999

 
 األحباث : 

 
لية، جملة سة حتليدرا/  نبطية فضية نقودحتليل كيميائي جملموعة مالمح اقتصادية نبطية من خالل  -

 .2007،  جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية
 
البرتاء  وتة يف مدينةاملنح خريةالص أتثري احلضارات املختلفة يف عناصر العمارة وفن الزخرفة للواجهات  -
 .2007، دراسة حتليلية، جملة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية /

- The People's Response To Climate Change In The Southern 

Levant: A Biblical Overview, 
لعلمي لبحث اا ادة، تصدر عن عمجملة أحباث الريموك، سلسلة العلوم االنسانية واالجتماعية

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

 صدر عن عمادةتماعية، ملكابيني ونقودهم، جملة أحباث الريموك/ سلسلة العلوم االنسانية واالجتا-
 .15/6/2011البحث العلمي والدراسات العليا، جامعة الريموك، 

 
احلد من  رها يفلط ودو ميية ملشروعات التنمية السياحية يف وسط مدينة السدراسة مسحية تقو    -

 /6/3لسعودية، اعربية ة الالتلوث البصري/ جملة جامعة امللك سعود/ كلية السياحة واآلاثر/ اململك
 هـ.1433
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لى ع   عدل: دراسة متغري مثر العالقة بني جودة اخلدمة الداخلية واخلارجية، رضا الزبون الداخلي كأ -
ي/ اجلامعة العلم لبحثعينة من املطاعم ذات اخلدمات الكاملة يف عمان/ جملة دراسات / عمادة ا

 .9/2/2015األردنية، 
 

-  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. 

 

آلاثر املتخصصة اب لعربيةعة ااملشاركة يف مادة عن " األنباط" يف هيئة املوسوعة العربية / املوسو  -
 السورية/ شعبة آاثر كالسيكية/ قيد النشر.

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

 
 كتبو موسوعة مادة  -

 
املغطس  منطقة ح يفالسياحة الدينية يف األردن / اخلصائص االجتماعية واالقتصادية للسيا  -

 )املغطس(  حالة دراسية/ قيد النشر.

 
 األردن/ قيد -اسيةالة در ري حاملشروعات السياحية الصغرية ودورها يف التنمية السياحية/ عراق األم -

 النشر.
 

 : احملاضرات
 

21/11/2001 
 

12/3-15/3/2014 

 .لعصريةرس امدا منتدى حماضرة عن " اململكة النبطية حضارة ، واتريخ " /: 
 
حماضرة حول اتريخ احلضارة األردنية/ األسبوع الثقايف الفين األردين الذي أقامته : 
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 .14/3/2014مؤسسة رواق البلقاء للفنون يف مدينة بودابست هنجاراي بتاريخ 
 :  العضوايت

 
 يت األنباط ( .ة للثقافة والتواصل احلضاري ) بعضو اهليئة العربي -
 ة .عضو مجعية أصدقاء اآلاثر األردني -
 .2019-2015 سياحتنا ثروتنا رئيس مجعية -

 .8/11/2017 الزرقاءسيدات الرئيس الفخري جلمعية  -
 

 :املهارات
 
 .، املركز األورويب لتكنولوجيا املعلومات Microsoft Wordدورة  -
معة اجلا / لفنية والدراسات ، مركز اإلستشارات واخلدمات اTofel إلجتياز امتحانإعداد  دورة -

 األردنية.
 ، مؤسسة الرواد لإلدارة اإللكرتونية.ICDLدورة  -
 

 مهام أخرى: 
 

 .4/2014مشرف مبادرة )كليتنا جبهود طلبتها حتلو(  -

 

ت الطالبية/ بادراامل كتبمشرف مبادرة )األردن أحلى وأغلى( لطلبة كلية اآلاثر والسياحة / م -
 .2015 /5/ 23، اجلامعة األردنية

 
ع م ردنية عمانامعة األاجلب العقبة لطال السياحة صديقة البيئةاإلشراف  على املشاركة يف مبادرة  -

 .8/5/2015اجلامعة األردنية فرع العقبة، 
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ألردنية ة/ اجلامعة االسياحو اثر االعداد والتنظيم والتنفيذ لإلحتفال بيوم الرتاث العاملي لكلية اآل -
 .2015-2014و  2014-2013للعامني الدراسيني 

 
وعة إبصطحاب جمم ملانيةاأل االشراف مع عميدة كلية اآلاثر والسياحة على الرحلة اىل جامعة ماينز -

لتعاون اهبدف تطوير  ،12/10/2014 -2014  /2/10من الطالب يف الفرتة ما بني 
 يتني.ملانا بني الكلية وجامعيت ماينز وكولون األاملتبادل ملشاريع مستقبلية م

 
واطر مركز خ اون معلتعاثر والسياحة ابتنسيق واإلشراف على ورشة عمل جمانية لطلبة كلية اآل  -

ل احمللي ق العمت سو للتدريب بعنوان: ) مدى موائمة خمرجات كلية اآلاثر والسياحة ملتطلبا
 .2016 /3 /17والدويل( 

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

Jordanian Civilizations as seen in the Italian Archaeolgical 

Excavations 18/10/2016 .يف اجلامعة األردنية 

 
 Presentation About the  اإلشراف والتنسيق إلقامة ندوة علمية بعنوان  -

Archaeological Research and the Excavation the Middle 

East 20/11/2016 .يف اجلامعة األردنية 

 .3/5/2017نية ألردااإلشراف إداراي وفنيا على متحفي اآلاثر والرتاث الشعيب يف اجلامعة  -

-  
 لية يف اجلامعة:جلان الكعضوايت 

 

 .2016/2017رئيس جلنة تطوير كلية اآلاثر والسياحة  -

 .2017دية لقسم السياحة حتديث اخلطة االسرتشا رئيس جلنة -

ية / امعة األردنية/ اجلسياحعضو جلنة خطة التدريب العملي يف اإلدارة السياحة / قسم اإلدارة ال  -
2017. 

 .2017ة عضو جلنة االعتماد الدويل لقسم اإلدارة السياحية / اجلامعة األردني -
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 .2015 ،2013 نية"ألردعضو اللجنة الدائمة للمؤمتر الدويل للحضارة النبطية " يف اجلامعة ا -

 .2016نية" ألردامقرر اللجنة الدائمة للمؤمتر الدويل للحضارة النبطية " يف اجلامعة  -

حية/ إلدارة السيااقسم  /احيةرئيس جلنة مراجعة وإعداد تعليمات التدريب امليداين يف اإلدارة السي -
 .2016/2017اجلامعة األددنية للعام الدراسي 

 .2016/2017سي ارة السياحية / اجلامعة األردنية للعام الدرامرشد أكادميي قسم اإلد -

 ، 2013/2014 لدراسياعام رئيس جلنة النشاطات يف كلية اآلاثر والسياحة / اجلامعة األردنية لل -
2015/2016 2016/2017. 

م اجلامعي ة للعاردنيعضو جلنة النشاطات  العلمية يف كلية األاثر والسياحة / اجلامعة األ -
2016/2017. 

حية / كلية السيا دارةعضو جلنة دراسة الطلبات  املقدمة لتعيني عضو هيئة تدريس يف قسم اإل -
 .2015/2016االاثر والسياحة / اجلامعة األردنية 

، 2013/2014، 2012/2013لألعوام الدراسية يف الكلية عضو جلنة أتديب الطلبة  -
2014/2015 2015/2016 ،2016/2017. 

 .2015/2016طلبة يف اجلامعة للعام الدراسي  عضو جلنة أتديب ال -

 .2014/2015، 2013/2014 ، والعلمية مقررة جلنة النشاطات الثقافية واالجتماعية -
نية جلامعة األردحة / السياعضو جلنة اجياد جهة ممولة إلنشاء فندق تدرييب لطلبة كلية اآلاثر وا -

2013/2014. 

،  2014/2015، دنيةر والسياحة/ اجلامعة األر مقررة جلنة الدراسات العليا يف كلية اآلاث -
2015/ 2016 ،2016/2017. 

تري /مسار املاجساه و عضو جلنة تطوير أمنوذج مشروع البحث لطلبة الدراسات العليا )الدكتور  -
 .2015/2016الرسالة( يف اجلامعة األردنية 

 .2014/2015عضو جلنة اخلطة الدراسية يف الكلية،  -

 .2018/2019، يةقسم االدراة السياحية / اجلامعة االردنسية يف عضو جلنة اخلطة الدرا -

 .2015/2016رئيس جلنة إقامة حفل التخريج لطالب الفصل الصيفي  -

 .2016/2017ة  رئيس حفل التخريج الفوج الثاين واخلمسون لطلبة كلية اآلاثر والسياح -

 .2016/2017يف كلية اآلاثر والسياحة  عضو جلنة ضمان اجلودة -
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، مستودعاتربات و خمت نة النظر يف وضع متحفي اآلاثر والرتاث الشعيب وما يتبعهما منعضو جل -
2013/2014. 

 .2013/2014والعلمية،  مقررة جلنة النشاطات الثقافية  -

، 2015/2016، 2014/2015، عضو اللجنة العليا لإلشراف على االنتخاابت يف الكلية  -
2015/2016 ،2016/2017. 

ياحة ، ر والسآلاثاة التدريب العملي/ قسم االدارة السياحية / كلية عضو جلنة تطوير آلي -
2014/2015. 

 .2013/2014مقرر جلنة اعداد خطة برانمج بكالوريوس يف ادارة الفنادق،  -

 .2013/2014، الطريانمقرر جلنة اعداد خطة برانمج بكالوريوس يف ادارة  -

 .2013/2014، تدرييب مقرر جلنة متابعة العمل على مقرتح مشروع انشاء فندق -

ام ععقد يف ااير ة املننبطيعضو جلنة تعمل على اجياد مصادر دعم مايل للمؤمتر الدويل للحضارة ال -
 يف جامعة برمنجهام يونغ ابلوالايت النتحدة األمريكية. 2015

 .2018 -2017 لعام الحتاد الطلبةسياحة الرئيس اللجنة العليا النتخاابت كلية اآلاثر و   -

 .2019 -2018عام للجنة العليا النتخاابت كلية اآلاثر والسياحة الحتاد الطلبة رئيس ال -

-2017 لدراسياعام عضو جلنة سوق العمل يف قسم اإلدارة السياحية / اجلامعة األردنية لل -
 .2019-2018والعام الدراسي  2018

 .2016/2017مقرر جلنة وضع أسس العالمات يف كلية اآلاثر والسياحة  -

بارا من ني اعتسنت لس التأدييب اإلستئنايف للموظفني يف اجلامعة األردنية ملدةعضو اجمل -
11/9/2017. 

 .1/10/2017عضو جلنة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العايل اعتبارا من  -

 .2016/2017يف كلية اآلاثر والسياحة للعام اجلامعي مقرر جلنة اخلطة والتطوير  -

 .12/5/2015ة اآلاثر والسياحة مسؤول االمتحاانت احملوسبة يف كلي -

 .2014/2015ضابط ارتباط كلية اآلاثر والسياحة مع إذاعة اجلامعة األردنية لعام  -

 .2015مقرر جلنة اليوم العلمي لكلية اآلاثر والسياحة  -

ية االاثر لسياحية / كلادارة  االيفرئيس جلنة مقابلة ومناقشة التقارير النهائية ملادة التدريب العملي  -
 .2017/2018، 2016/2017، 2015/2016ياحة الس
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سياحية/  م االدارة اليف قس احيةعضو جلنة النظر يف اخلطة الدراسية لدرجة املاجستري يف االدارة السي -
 .2017/2018كلية االاثر والسياحة 

امعي ين للعام اجلي الثادراسعضو جلنة دراسة اعداد املتقدمني يف برامج الدراسات العليا للفصل ال -
2018/2019. 

 .24/11/2019عضو جلنة إعادة النظر يف تعليمات الرحالت يف اجلامعة األردنية   -

 .2018تعيني ابحث يف كلية اآلاثر والسياحة ل وضع املواصفات رئيس جلنة -

 
 :  اللغات

 
 .ممتاز /غة األم الل -اللغة العربية  -
 .جيد جداقراءة وكتابة / /  اللغة اإلجنليزية -
 . اجيد جد/قراءة –ي ، آرامي ، عربي قدمي ( نبط اللغات القدمية ) -

   


