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 المؤهالث العلميت

 (2014) , ماليزيا (USM) علوم الماليزيةجامعة ال, اإلدارة السياحية والفندقيةدكتوراة في  -

 (2005), األردن جامعة اليرموك, درجة الماجستير في االدارة السياحية -

 (1999), العراق إدارة الفنادق, الجامعة المستنصريةعلوم درجة البكالوريوس في  -

 الخبزاث العمليت

  حزً اِْ(.  17/9/2019) األردنيةكلية اآلثار والسياحة, الجامعة العميد لشؤون الطلبة, مساعد 

  17/9/2017) كلية اآلثار والسياحة, الجامعة األردنيةالعميد لشؤون الجودة والتطوير, مساعد 

 .(17/9/2019وٌغبَخ 

 ( حزً  2/4/2018أستاذ مساعد في قسم اإلدارة السياحية, كلية اآلثار والسياحة, الجامعة األردنية

 اِْ( 

 مساعد في قسم اإلدارة السياحية, كلية اآلثار والسياحة, الجامعة  ة أستاذمحاضر متفرغ برتب

 .(2/4/2018وٌغبَخ  6/9/2015األردنية )

  أستاذ مساعد في قسم اإلدارة السياحية, كلية العلوم اإلدارية والمالية, جامعة إربد األهلية

 .(31/8/2015وٌغبَخ  1/10/2014)

  في لواء بني  ياحي, مدرسة ابن رشد الثانوي الشاملة للبنينالفرع الفندقي والسمشرف ومنسق

 (.1/9/2014 وٌغبَخ 10/9/2002, وزارة التربية والتعليم, األردن )كنانة

  ,عضو الفريق الوطني لتأليف المباحث الفندقية والسياحية, إدارة المناهج والكتب المدرسية

 (.13/8/2009 وٌغبَخ 23/8/2008) وزارة التربية والتعليم, األردن

  ٌذوساد اٌسُبحخ واداسح اٌفٕبدق, ِىزت اإلسزشبساد واٌزذسَت, عبِعخ إسثذ ِحبضش وِذسة

 (.29/8/2002 وٌغبَخ 1/10/2001األهٍُخ, األسدْ )
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 األبحاث المنشورة

حّضح اٌشحًُ ، إثشاهُُ حشاصٔخ ، ِحّذ أثى حغٍُخ ، عّشو اٌضغىي ، صخش إٌغذاوٌ ، حسُٓ  .1

( سضب اٌّىظفُٓ، ِّبسسبد إداسح اٌّىاسد اٌجششَخ، واٌّضاَب 2018شاهُُ )ِحّذ حسُٓ إث

 20 لجٍذ ثزبسَخاٌزٕبفسُخ: حبٌخ شّبي لجشص، اٌّغٍخ األوسوثُخ إلداسح والزصبدَبد األعّبي، 

 .www.emeraldinsight.com/2444-8494.htm، فٍ: 2019 َىُٔى

(. دوس اإلعالَ اٌسُبحٍ فٍ اٌزشوَظ 2018ٔشُِٓ اٌخصبؤخ ، شبدٌ اٌهشود وحسُٓ إثشاهُُ ) .2

 ISSNٌٍسُبحخ اٌذاخٍُخ فٍ األسدْ )ِحبفظخ إسثذ وّٕىرط( ، ِغٍخ اٌسُبحخ واٌضُبفخ واٌشَبضخ، 

 Vol.37،  5179-2312)عجش اإلٔزشٔذ(  ISSN 5187-2312)ثحش( 

ُّىْ حسُٓ ِحّذ حسُٓ إثشاهُُ ، شبدٌ عٍٍ اٌهشوط ، خبٌذ ِششذ اٌسشدَخ ، ِحّذ سعت اٌٍ .3

ؤصش عًٍ اسزشارُغُبد اٌزسىَك اٌسُبحٍ فٍ فٕبدق اٌخّس ٔغىَ األسدُٔخ. اٌّعىاًِ اٌ( 2018)

 .4، سلُ  10، اٌّغٍذ.  ISSN 1918-7203اٌّغٍخ اٌذوٌُخ ٌٍذساسبد اٌزسىَمُخ ، 

(. اٌسٍىن االعزّبعٍ اإلَغبثٍ 2016حسُٓ أثى اٌعسً ، شبدٌ عٍٍ اٌهشوط وِحّذ اٌٍُّىْ ) .4

ٍ اٌخطىط األِبُِخ فٍ صٕبعخ اٌفٕبدق األسدُٔخ، ِغٍخ اٌسُبحخ، اٌضُبفخ واٌشَبضخ، ٌٍعبٍُِٓ ف

ISSN  )وسلخ(5187-2312 ISSN  )23، اٌّغٍذ  5179-2312)عجش اإلٔزشٔذ. 

(. اٌزُّٕخ اٌسُبحُخ 2016سِضٌ اٌشوسبْ ، حسُٓ إثشاهُُ ، ِبٌه ثذس وإسّبعًُ أثى عبِىد ) .5

َٕست آصبسٖ عًٍ اإلٔفبق اٌسُبحٍ. دساسخ حبٌخ عٓ اٌسُبحخ اٌّسزذاِخ فٍ األسدْ: اٌّمصذ 

( شزبء 16) 4اٌذاخٍُخ فٍ ِذَٕخ اٌعمجخ، ِغٍخ إداسح اٌجُئخ واٌسُبحخ، اٌّغٍذ اٌسبثع، اإلصذاس 

2016. 

(. اٌسُبحخ اٌحضشَخ 2016ِبٌه ثذس، سِضٌ اٌشوسبْ ، إسّبعًُ أثى عبِىد وحسُٓ أثى اٌعسً ) .6

اٌزحذَبد واٌفشص: عّبْ، اٌّغٍخ اٌجشَطبُٔخ ٌاللزصبد واإلداسح  فٍ األسدْ: دساسخ حبٌخ

 .2016،  11-1(: 4) 12واٌزغبسح، 

اٌعىاًِ اٌّحفضح ٌٍزسىق ( 2010) أحّذ فؤاد ِبد سىَ, ثشبس اٌحبط ِحّذ, حسُٓ ِحّذ حسُٓ .7

 .XI (1 ,)1-11, ِغٍخ اٌسُبحخفٍ األسىاق اٌٍٍُُخ اٌسُبحُخ, 

 الكتب المنشورة

إداسح اٌذوائش األِبُِخ  (2009حّذ حسُٓ, عذٔبْ عُسً داود, هُضُ َىسف عّش )حسُٓ ِ .8

 .األسدْ –, ِطبثع وصاسح اٌزشثُخ واٌزعٍُُ, عّبْ )إٌظشٌ و اٌزذسَت اٌعٍٍّ( اٌّسزىي االوي

, ِطبثع اٌّسزىي األوي اٌسُبحخ واٌسفش( 2009عصبَ ِحّذ اٌّخبدِخ, حسُٓ ِحّذ حسُٓ ) .9

 .األسدْ -عٍُُ, عّبْوصاسح اٌزشثُخ واٌز
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 المؤتمزاث والندواث والورش العلميت

اٌسُبحخ اٌشَفُخ ودوسهب اٌحُىٌ فٍ إٌّبطك "شبدٌ اٌهشوط, ثذساٌذَٓ ِحّذ, حسُٓ ِحّذ حسُٓ  .1

(. RCTR 2013ثحش ِمذَ فٍ اٌّؤرّش االلٍٍُّ اٌضبٌش ٌجحىس اٌسُبحخ ) غُش اٌحضشَخ"

 .14/10/2013َ 31-29ٌٕىبوٌ, ِبٌُضَب 

" اٌسُبحخ اٌشَفُخ وغضء أسبسٍ فٍ  أحّذ فؤاد ِبد سىَ, حسُٓ ِحّذ حسُٓ, عجذاٌعضَض حسُٓ .2

" ثحش ِمذَ فٍ اٌّؤرّش اإللٍٍُّ االوي ٌجحىس اٌسُبحخ  رصُٕفبد اٌسُبحخ غُش اٌحضشَخ

(RCTR 2010 عضَشح ثُٕبٔظ ِبٌُضَب .)14/12/2010َ-13. 

, (ICBEDCاٌعّشأٍ اٌجُئٍ فٍ دوي اٌعبٌُ اٌضبٌش )اٌّشبسوخ فٍ اٌّؤرّش اٌذوٌٍ اٌشاثع ٌألصش    .3

( عضَشح ثُٕبٔظ, UniSAعبِعخ عٕىة اسزشاٌُب )ثبٌزعبوْ ِع ( USMعبِعخ اٌعٍىَ اٌّبٌُضَخ )

 2/12/2010َ-1ِبٌُضَب 

اٌجُئُخ فٍ  " اٌسُبحخ واٌزأصُشادحسُٓ ِحّذ حسُٓ, أحّذ فؤاد ِبد سىَ, ثشبس اٌحبط ِحّذ  .4

فٍ اٌّؤرّش اٌذوٌٍ اٌضبٌش ٌغٕىة ششق آسُب ثشأْ اٌّىاسد  ثحش ِمذَ "خٍُظ اٌعمجخ, األسدْ

 5/8/2010َ-3(, وىرب وُٕبثبٌى, ِبٌُضَب SANREMاٌطجُعُخ واإلداسح اٌجُئُخ )

" اٌعىاًِ اٌّؤصشح فٍ ِذح اإللبِخ وإٔفبق حسُٓ ِحّذ حسُٓ, أحّذ فؤاد ِبد سىَ, ِحّذ اٌجذاسٔخ  .5

فٍ اٌّؤرّش اٌذوٌٍ ٌٍذساسبد وثحىس  ثحش ِمذَ اٌسُبحُخ, األسدْ" اٌسُبػ اٌّحٍُُٓ: ِذَٕخ اٌعمجخ

 17/4/2010َ-16اٌسُبحخ, وىاالٌّجىس, ِبٌُضَب 

" ٔظشَخ اٌزجبدي اٌسُبحٍ فٍ ِغبي ِحّذ اٌجذاسٔخ, أحّذ فؤاد ِبد سىَ, حسُٓ ِحّذ حسُٓ  .6

ساسبد وثحىس اٌسُبحخ, فٍ اٌّؤرّش اٌذوٌٍ ٌٍذ ثحش ِمذَ اٌسُبحخ: ثُٓ اٌفعبٌُخ وعذَ اٌّالئّخ "

 2010َُٔسبْ  17-16وىاالٌّجىس, ِبٌُضَب 

 الدوراث التدريبيت

سبعخ رذسَجُخ, ربَُ ٌٍسُبحخ واٌسفش, عّبْ, األسدْ  120(, Galileo System)غبٌٍُُى أٌظبَ  .1

(1/9/2014َ - 1/10/2014َ)   

بء اٌزطجُمُخ, األسدْ سبعخ رذسَجُخ, عبِعخ اٌجٍم 80, (Fidelio Systemٔظبَ اٌفُذٍَُى ) .2

(16/8/2008َ - 2/9/2008َ). 

SPSS  (Statistical Package for the Social Sciences ,)دوسح اٌزحًٍُ اإلحصبئٍ,  .3

 (5/12/2010َ - 1/12/2010ٌَّبٌُضَخ, عضَشح ثُٕبٔظ, ِبٌُضَب )اعبِعخ اٌعٍىَ 

 (17/4/2002َ - 10/2/2002َْ )إسثذ,األسدىرش اٌشبٍِخ فٍ اٌجشِغُبد اٌغبهضح, ُدوسح اٌىّج .4

  (3/9/1998َ - 9/8/1998َ) ثغذاد, اٌعشاقاألسعبس واٌززاوش وخذِبد اٌّسبفشَٓ,  .5
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