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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 
 البطوش نزيه ابراهيم المناسية االســـــــم 
 2/01/0791الكرك     -الطيبة تاريخ ومكان الميالد 

 اآلداب الكلية 

 الجغرافيا القسم 

 أستاذ الرتبة 
 

    المؤهالت الدراسية
 
 يخالتار  الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
 6002/  6002 استراليا -جامعة نيوكاسل الجغرافيا البشرية الدكتوراه 
 2111/  0777 الجامعة األردنية الدراسات السكانية الماجستير 
 0779/  0771 جامعة مؤتة الجغرافيا البكالوريوس 
 

  التخصص ومجاالت االهتمام
 
 الجغرافيا البشرية التخصص العام 
 (والتحليل الكمي GISستخدام وعالقتها بالسكان بأ الخدمات مواقع تخطيطفية الخدمات والسكان )جغرا التخصص الدقيق 

الدراسات السكانية، الهجرة، جغرافية السكان و تخطيط الخدمات، التخطيط الحضري، جغرافية الخدمات و  مـجاالت االهتمام 
 تنموي.التحليل الكمي، نظم المعلومات الجغرافية، التنمية، التخطيط ال

 
 عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

 تخطيط مواقع الخدمات التعليمية باستخدام نموذج التحديد المكاني ونظم المعلومات الجغرافية.
Location Planning for Education Services Using A spatial Allocation Model and GIS. 

  

 

 
 مة(كل 050ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  
مواقع نموذج التحديد المكاني ونظم المعلومات الجغرافية في تقييم تهدف الدراسة إلى توضيح كيفية استخدام   

الخدمات التعليمية عن طريق مقارنة مواقع الخدمات الحالية مع مواقع الخدمات المثالية، وذلك من خالل بناء 
 ية، ويعتمد بناء النموذج على بيانات متعددة أهمها:نموذج التحديد المكاني وربطه بنظم المعلومات الجغراف



 الجامعة األردنية            نموذج السيرة الذاتية                 مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

 2  

حداثيات مواقع المدن والقرى. -0  بيانات شبكة الطرق، وا 
 مصفوفة المسافات بين المدن والقرى. -2
 عدد المدارس المقامة فعليا في منطقة الدراسة. -3
 حجم الطلبة وتوزيعهم في تلك المدن والقرى. -1

الطلبة لمواقع المدارس المقامة فعليا ومقارنته بالمواقع المثالية  وقد تم تطبيق النموذج لتقييم سهولة وصول 
في اختيار مواقع تلك  ءةااعتمادًا على الوزن الطالبي والمسافة، والتعرف على مدى تحقيق مبدأ العدالة والكف

براز النتائج من خالل تقنية نظم المعلومات ال جغرافية الخدمات، وكذلك تحديد مواقع الخدمات المستقبلية وا 
(.(GIS  
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن توزيع الخدمات التعليمية يتخذ نمط التوزيع العشوائي   

خصوصا كلما ارتفع مستوى ونوع الخدمة المطلوبة، وأن الدول النامية ومنها األردن ال تستخدم أساليب رياضية 
 وعلمية عند اختيار مواقع الخدمات.

   
  الوظيفي  السجل

 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
  22/3/2107 الجامعة األردنية. -كلية اآلداب -قسم الجغرافيا أستاذ 

 22/3/2107-01/7/2109 الجامعة األردنية. -كلية اآلداب -قسم الجغرافيا أستاذ مشارك 

 9/9/6002 – 0/9/6002 نية.الجامعة األرد -كلية اآلداب -قسم الجغرافيا رئيس قسم الجغرافيا 
 31/7/2101 -1/7/2102 الجامعة األردنية. -كلية اآلداب -قسم الجغرافيا أستاذ مشارك 
 2/7/2102 -1/7/2103 ُعمان. -جامعة السلطان قابوس -قسم الجغرافيا أستاذ مشارك 

 2/7/2103 -01/9/2102 الجامعة األردنية. -كلية اآلداب -قسم الجغرافيا أستاذ مشارك 

 01/9/2102-07/2/2119 الجامعة األردنية. -كلية اآلداب -قسم الجغرافيا أستاذ مساعد 

 07/2/2119-01/7/2111 الجامعة األردنية. -كلية اآلداب -قسم الجغرافيا محاضر متفرغ 

جامعة نيوكاسل_ أستراليا  -مركز البحث والسياسة التنموية مساعد باحث  
 استراليا

9/9/6002-00/9/6002 
 2113-0777 وزارة التربية والتعليم. مدرس جغرافيا 

 0777-0779 مدارس الثقافة العسكرية. مدرس جغرافيا 
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  األعمال اإلدارية واللجان 
 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 
 9/9/6002-2/9/6002 كلية اآلداب/ الجامعة األردنية. -رئيس قسم الجغرافيا 
 6002 الجامعة األردنية. -ائب العميد لكلية اآلداب للشؤون المالية واإلداريةن 
الجامعة  -مساعد العميد اإلداري وشؤون الطلبة في كلية الدراسات العليا 

 األردنية.
2 /00 /6000-9 /9 /6006 

 2102 - 2117 اآلداب كلية ممثل األردنية، الجامعة مجلس عضو 

  2117-2112 الجامعة األردنية. - اآلداب كلية مجلس عضو 
2102-2101 

 2102 - 2100 الجامعة األردنية. -كلية الدراسات العليا مجلس عضو 

عضو ممثل لكلية الدراسات العليا في لجنة توثيق البحث العلمي في الجامعة  
 االردنية برئاسة األستاذ الدكتور نائب الرئيس  رضا الخوالدة

2100 - 2102 

 0/9/6002 – 0/00/6000 الجامعة االردنية –قضايا الطلبة في عمادة شؤون الطلبة عضو لجنة  
 0/9/6002 – 0/9/6002 الجامعة االردنية –عضو لجنة قضايا الطلبة في عمادة شؤون الطلبة  
 2109 - 2101 الجغرافيا قسم رئيس  /العليا اساترالد لجنة عضو 

 2109 - 2101 لجغرافياا قسم رئيس / سيةراالد الخطة لجنة عضو 

 2109 - 2101 الجغرافيا قسم رئيس  /العلمي البحث لجنة عضو 

 2109 - 2101 األردنية الجغرافيا بالجامعة قسم في النهائية النتائج تسلم لجنة مقرر 

 2109 - 2101 الجغرافيا قسم في الطلبة انتخابات لجنة رئيس 

 2109 - 2101 الجغرافيا قسم في يالعلم والبحث العليا اساترالد لجنة مقرر 

 2109 - 2101 الجغرافيا قسم في الجودة وضمان الخطة لجنة مقرر 

 2109 - 2101 الجغرافيا قسم في والعلمية الثقافية األنشطة لجنة مقرر 

 2109 - 2101 العليا اساترالد طلبة مرشد 

 2101 - 2102 األردن رافيةغج حوسبة لجنة عضو 

 2101 - 2112 الجامعة االردنية –يا الطلبة في كلية اآلداب عضو لجنة قضا 

 2101 - 2112 الجودة وضمان الخطة لجنة عضو 

 2101 -2119 الجغرافيا قسم مجلس سر أمين 

 2101 - 2119 األردن رافيةغج منسق مادة 
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 فيةغراالديمو في ماجستير برنامج إنشاء راسةبد الخاصة اللجنة عضو 

 للسكان األعلى المجلس مع بالتنسيق األردنية جامعةال التطبيقية في
6002 - 6002 

    
   األبحاث العلمية المنشورة

 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( 
 نزيه المناسية  

 أبو شكيرة و مالك
 و خليل السعايده

  

في التنمية  تقييم مدى مساهمة مواقع فروع البنك العربي اإلسالمي الدولي

 دراسة جغرافية،في محافظة العاصمة )عمان(:  االقتصادية واالجتماعية

، ص 3، العدد 64واالجتماعية، المجلد  العلوم االنسانية -" "دراسات مجلة

 (.5102) 576ص  555

 
 نزيه المناسية

 من مختارة لمحطات السنوية األمطار معدالت في التغير اتجاهات تحليل

 سلسلة ،والدراسات للبحوث مؤتة ،5107 – 0272الفترة  خالل األردن

ص  ،الرابع العدد والثالثون، الثالث المجلد ،واالجتماعية اإلنسانية العلوم

 ( 8102) ، 055ص   – 013

 سامر النوايسة 
 و غازي السرحان
 و نزيه المناسية

التقييم الجيومورفولوجي ألراضي حوض وادي الغفر ألغراض التوسع 

  77ص  0 العد ، 00 المجلّد ، المجلة األردنية للعلوم االجتماعية،، يالعمران

 (.8102)، 000ص  -

 

 هيثم الكوري 
 و نزيه المناسية
 و حسام البلبيسي

 – 5116رة ء بني عبيد للفترض في لواالتغيرات في استعماالت األتتبع 

ة جلالمبأستخدام نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد،  5104
ص  -  502ص  5، العد  00المجلّد  األردنية للعلوم االجتماعية،

534،(8102.)  

 خليل السعايده 
 و عثمان غنيم
 و نزيه المناسية

لوجي فضاء الحل ألسباب الجريمة في األردن من منظور التحليل المورفو

 العلوم االنسانية -" "دراسات مجلة ومصفوفة اآلثار المتقاطعة،

.( 9810) 553ص-534، ص 0، العدد 64لمجلد واالجتماعية، ا  

 يسرى الحسبان 
 نزيه المناسية و

Accounting for Level Decline in the Dead Sea: Land Use 

and Land Cover Changes, 1984-2015. The Arab World 

Geographer, Volume 20, no 4, Pp. 317-329. (2017)   

 Internal Migration in Jordan, European Journal of Social نزيه المناسية 

Sciences – Volume 50, Number 4, Pp. 374 – 390.(2015) 

 
 
 

 
 نزيه المناسية

Planning the Location of Health Services using a Spatial 
Allocation Model and GIS: A Case Study of Al-mazar 

District, Jordan.  European Journal of Social Sciences – 

Volume 44, Number 2, Pp 202- 212. (2014) 
 نزيه المناسية   

 نعمان شحادةو 

 مجلة، تصور طلبة السنة األولى في الجامعة األردنية للتغير المناخي

  305ص ، 5 العد ، 01 المجلّد، العلوم االنسانية واالجتماعية -" "دراسات

  (.8103)، 353ص  -
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 لمناسية نزيه ا

 و زياد مخامرة

Regional Land Use Patterns and Water Consumption in 

the Jordan Valley Using Geographic Information 

Systems, Journal of Agricultural Science and Technology 

A, Volume 2, Number 5A, Pp598 – 609. (2012) 
 

  
 نزيه المناسية

Recent Trends of Population Growth and their 

Consequences in Jordan, Jordan Journal of Social 

Sciences, Volume 5, No. 1, Pp 111 -123. (2012) 

 زياد مخامرة  
 نزيه المناسية و 

 

Analyzing the State and Pattern of Urban Growth and 

City Planning in Amman Using Satellite Images and GIS, 

European Journal of Social Sciences – Volume 24, 

Number 2, Pp 252- 264, (2011) 

 
 نزيه المناسية

Impacts of Urbanization on Surface Runoff and Flooding 

Using Spatial Hydrological Models and GIS, Jordan 

Journal of Social Sciences, Volume 4, No. 3, Pp 355 -

372, (2011) 

  
 
 

  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
 
 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة  
 The Second Annual Meeting 

and International Conference 

of the Consortium for Political 

Theory (CRIPT) 
Hacettepe University, under 

Erasmus + Staff Mobility 

Between 

16/07/2018 and 

20/07/2018 at 

Hacettepe 

University, Turkey. 

 ورقة بحثية بعنوان
“Internal Migration in 

Jordan” 

 The International Conference 

on Education and 

Development, Oxford 

University, UK 

Oxford University, 

UK.2007 
 ة بحثية بعنوانورق

“Planning the Location of 

Education Services Using a 

Spatial Allocation Model 

and GIS” 

 ”, Methodology, Tools and 

Techniques Paradigm Forum, 

the Centre of Full Employment 

and Equity and the Centre for 

Urban and Regional Studies at 

the University of Newcastle, 

the University of 

Newcastle, NSW, 

Australia, 15-17 

June.2005 

 ورقة بحثية بعنوان
“A spatial Allocation Model 

and GIS as Tools in Human 

Geography" 
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  الدورات التدريبية
 
 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ

 01/00/2102 األردنية الجامعة الجودة، مانوض اإلعتماد مركز التعلم، نتاجات 
 23/2/2109 -22 األردنية الجامعة الجودة، وضمان اإلعتماد مركز ،الموارد التعليمية المفتوحة 
( تطبيق CAMTAZIAتصميم ومونتاج الفيديوهات التعلمية باستخدام برنامج ) 

 األردنية الجامعة الجودة، وضمان اإلعتماد مركز ،عملي
01/01/2109 

 الجامعة الجودة، وضمان اإلعتماد مركز ،االمتحانات المحوسبة / تطبيق عملي 
 األردنية

3/01/2109 

 
 

  األنشطة التدريسية
 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسهاب قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العليا
   منهجية البحث في الجغرافيا 
   جغرافية الخدمات 
   ة السكانجفرافي 
   الجغرافيا الكمية 
   جغرافية المدن 
   جغرافية االردن 
   مدخل الى الجغرافيا 

 
  العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية

 
 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها 

 
 التاريخ

 وحتى اآلن 2102 الخليجي التعاون مجلس لدول جغرافيةال الجمعية عضو 
 فية التطبيقية فيرااء برنامج ماجستير في الديموغعضو اللجنة الخاصة بانش 

 مع المجلس االعلى للسكان الجامعة االردنية وبتنسيق
2101 

 
 سات العلياراعلى طلبة الد شرافاإل

  دكتوراه و ورسالة ماجستير وتم مناقشتها جميعا مالحظة: أشرفت على ثالث رسائل
 

 


