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 االردن - جامعة الزيتونة األردنية عمان -    ةالخبر 
الى اآلًن أستاذ مساعد، قسم اإلدارة الفندقية والسياحية، كلية االقتصاد  - 2011

 والعلوم االدارية. 
 بريطانيا. - مانشسترمانشستر ترينتي كولج  - 

 ).2011-2010محاضر في اإلدارة الفندقية والسياحية (
 حاليًا أستاذ زائر.

 بريطانيا  –جامعة ليدز متروبوليتن ليدز  - 

 ). حاليًا أستاذ زائر.2011-2007محاضر في اإلدارة السياحية (
 األردن -الجامعة الهاشمية عمان - 

) في قسم 2006-2005و الفندقية (محاضر غير متفرغ في اإلدارة السياحية   
 إدارة األعمال، كلية االقتصاد والعلوم االدارية.

 االردن –جامعة الزيتونة عمان  - 

  



 ) كلية االقتصاد والعلوم االدارية.2005- 2004رئيس قسم الدراسات المسائية (

 االردن –جامعة الزيتونة عمان  - 
) قسم االدارة الفندقية 2006- 2003أستاذ مساعد في االدارة السياحية والفندقية ( 

 والسياحية كلية االقتصاد والعلوم االدارية. 

كتاب بعنوان: "الجغرافيا السياحة بين النظرية والتطبيق"، آل الوراق دار النشر،  - 
  .2011عمان، األردن 

                                                                                     
                                                  

          

  االبحاث المنشورة والكتب المؤلفة : 
 2011 االردن الوراق للنشر والتوزيع عمان. الجغرافيا السياحية ما بين النظرية والتطبيقكتاب -
بحث بعنوان أخالقيات ومسؤوليات القطاع السياحي االردني نحو المستهلك األردني (السائح). قدم البحث  -

 . 2008الى جامعة ليدز في مؤتمرها التقاليد والتحوالت. جامعة ليدز ميتروبوليتان 
األقتصاد والعلوم اإلدارية ، في  بحث بعنوان "إدارة المخاطر وتقييم دور الدولة نحو القطاع السياحي" كلية -

   2007 -مؤتمرها إدارة المخاطر. جامعة الزيتونة األردنية

. قدم ونشر في المجلة البريطانية للدراسات 2007-بحث بعنوان "األرهاب والسياحة دراسة حالة األردن -

  جامعة ليدز. -الشرق أوسطية

  .2006طبيق" دار الوراق للنشر، عمان االردن، كتاب بعنوان "األرشاد السياحي ما بين النظرية والت -

 

بحث بعنوان "أثر إدارة المعرفة على مبيعات شركات السياحة والسفر في األردن" قدم لجامعة الزيتونة كلية  -

األقتصاد والعلوم اإلدارية، في مؤتمرها "إقتصاد المعرفة والتنمية األقتصادية" المؤتمر الدولي الخامس، 

2005.  

وما  2001نوان" اإلدارة السياحية في االردن" قد البحث الى المؤتمر الوطني عن السياحية الهندية بحث بع -

  .2000الهند  –يليها.معهد ادارة الفنادق والسياحة، جامعة بندلخاند 
     
  دراسة حالة  -بحث بعنوان" تطوير البنية التحتية من وجهة النظر السياحية -

  .2000الهند –. آفاق وتحديات. اليجار 21لي في الجغرافيا للقرن األردن". قدمت للمؤتمر الدو 

  عدن اليمن. –األرشاد السياحي كتيب سياحي قدم لبرنامج األمم المتحدة األنمائي  -

  .1997-معهد اإلدارة السياحية والفندقية (الحكومة اليمين مع برنامج األمم المتحدة االنمائي)
  عدن اليمن. –م لبرنامج األمم المتحدة األنمائي شركات السياحوة والسفر كتيب قد -

  .1997-معهد اإلدارة السياحية والفندقية (الحكومة اليمين مع برنامج األمم المتحدة االنمائي)

 
 

 


