
 

 

 

 
 

 C.Vالسيرة الذاتيـة
 

 Personal Information ـ أ . المعلومات الشخصية 1

 خليف مصطفى حسن غرايبة  االسم الكامل:

 1948 –الهاشمية  -األردنمكان وتاريخ الوالدة : 

 متزوج الحالة االجتماعية : 

 :  العلوم األساسّية الدائرة/ القسم

 1/11/2006:  تاريخ التعيين

 ا يـــــالجغرافالتخصص العام : 
  (.المدن والسّكان جغرافية)  جغرافيا بشرّية التخصص الدقيق :

  Professorدكتور أستاذ   الرتبة الحالية:
 1/2/2016: الترقية إلى أستاذ  تاريخ

 عجلون/كلية عجلون الجامعية/ جامعة البلقاء التطبيقية/ األردن العنوان: 

               00962772282797 الهاتف النقال :

 khlaifgh@yahoo.comالبريد االلكتروني   : 
                       

 



 

 Academic Qualificationsب ـ  المؤهالت العلمية                       

 

 التقدير تاريخ التخرج التخصص الجامعة الدرجة

 87,91%امتياز 1995 الجغرافيا/ المدن جامعة بغداد الدكتوراه -1

 %88,1امتياز 1990 الجغرافيا الجامعة األردنية الماجستير -2
 %80جيد جدا   1979 أساليب التدريس جامعة اليرموك دبلوم تربية -3

4- Diploma Trans world Tutorial 

college- JERSEY 

Higher English 1979 V. Good 

 (%76) دــــجي 1972 الجغرافيا الجامعة األردنية البكالوريوس -5

 جيد جدا   1983 دراسات إسالمّية معهد الدراسات اإلسالمّية سنة دراسية -6

  Autographicشركة الرسم اآللي  من GIS/Map info شهادة في نظم المعلومات الجغرافية  -7
 عمان. /2004تموز   

جامعة  /10/9/2006 -25/7/2006ساعة/  120 (ICDL) الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب -8
 البلقاء التطبيقية.

شهادة امتحان اللغة االنجليزية ألعضاء هيئة التدريس لغايات الترقية/ قرار مجلس عمداء جامعة  -9
 .20/10/2008بتاريخ  88/2008/2009البلقاء التطبيقية رقم 

 ي/ األردن.جغرافية السياحة" هيئة اعتماد التعليم العال –شهادة في "المجال المعرفي  -10

 Title of Ph.D Dissertation عنوان أطروحة الدكتوراه:

 التحليل المكاني للخدمات في مدينة إربد)اإلدارية والتعليمية والصحّية والّترويحّية(.

 Title of M.A. Thesis عنوان أطروحة الماجستير:

 1946 -1864الجغرافيا التاريخية لمنطقة منحدرات عجلون الغربية للفترة 
 

 ـ  الخبرات التعليمية واإلدارّية : 2
 .التدريس في مدارس التعليم العام في كل من السعودية وقطر واألردن - 

 .م 1990- 1989رئيس قسم القبول والتسجيل في كلية عجلون - 
 .25/3/1995إلى  18/9/1992التفرغ في بعثة لدراسة الدكتوراه في جامعة بغداد من - 
 م1997-1990الجغرافيا ومواد تربوية لبرنامج التأهيل في كلية عجلون تدريس مواد - 
 .1997/1998مساعدا لعميد كلية عجلون للشؤون األكاديمية - 
   في كلية تدريس مواد جغرافية المدن والخرائط ومدخل إلى التخطيط والتنمية ومواد جغرافية أخرى  -



 

 .م 2005-1998السعودية منذ عام  –المعلمين بعرعر 
 .م 2001-1999عرعر  –رئيس قسم الدراسات االجتماعية في كلية المعلمين  -
 .م 2005، 2004، 2001عرعر لسنوات  –مدير العالقات العامة في كلية المعلمين  -
 .األساليب  دورة إشراف إداري ودورات في) الحصول على العديد من الدورات اإلدارية والتربوية -  
  البلقاء التطبيقية   للعميد للشؤون اإلدارية والمالية /كلية عجلون الجامعية/ جامعة نائب عميد  ومساعد -  

 .2008-2007 -2006لألعوام الدراسية: 
 م.16/3/2007 –م 4/3/2007عميد كلية عجلون الجامعية بالوكالة من  -  
إلى مساء يوم   27/11/2007قائم بأعمال عميد كلية عجلون الجامعية بالوكالة من صباح الثالثاء -  

 م.29/11/2007
 3/7/2008 –م 29/6/2008عميد كلية عجلون الجامعية بالوكالة من  -   
 وحّتى اآلن. 2013رئيس جمعية عجلون للبحوث والدراسات  -  
 وحّتى اآلن .  2013رئيس هيئة تحرير "الموسوعة العجلونية"    -  
ية( التي تصدرها جمعية عجلون للبحوث والدراسات   رئيس هيئة تحرير سلسلة" عجلونيات" )نصف سنو  -  

 لهذا العام. بعدديه األول والثاني األولالمجلد ، حيث صدر 2015منذ بداية 
 ـ المساقات ) الُمقّررات( التي درستها: 3

 1997-1990عجلون:  مرحلة الدبلوم في كلية مجتمع  -أ 

 . الجغرافيا والمعالم السياحية.   
 . مبادئ الّتخطيط.   
 . جغرافية العالم اإلسالمي.   
 ـ  التنمية في الوطن العربي.        
 . تنمية المجتمعات المحلّية.        

 ـ  علم السكان والنظام البيئي.
 . البيئة والمجتمع.

 ـ  جغرافية الوطن العربي.
 .. التخطيط اإلقليمي    
 . أساليب تدريس الدراسات االجتماعية.    
 ـ  جغرافية األردن.    

 ـ  المدخل إلى الجغرافيا البشرّية.
 ـ  المدخل إلى الجغرافيا الطبيعّية.



 

 ـ  مبادئ الخرائط.
 1991-1992مرحلة البكالوريوس/ كلية تأهيل المعلمين العالية) محاضر غير ُمتفّرغ(:  -ب

 ـ  جغرافية األردن.
 لبيئة والموارد.. ا   
 . الفكر الجغرافي.   
 . جغرافية المدن.   
 . تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين.   

 2005-1998ج ـ  مرحلة البكالوريوس / كلية المعلمين في عــرعــر بالسعودّية
 . جغرافية المدن.       
 . الهجرة والسكان.        
 . علم االجتماع الحضري.        
 . جغرافية المملكة العربية السعودّية.        
 . علم الخرائط.        

 :2014-2005 مرحلة البكالوريوس / كلية عجلون الجامعّية/ جامعة البلقاء التطبيقّية -د   
 . جغرافية األردن.        
 . التربية الوطنّية.        
 . الجغرافيا السياحّية.        
 . مدخل إلى الخدمة االجتماعّية.        

 كلية العمارة والتصميم/ جامعة العلوم والتكنولوجياقسم تخطيط وتصميم المدن/مرحلة البكالوريوس/  -ه  
 .لغة التدريس اإلنجليزية  2015/2016 األردنية    

  History of Town Planning. تاريخ تخطيط المدينة.      

  Urban Sociology and Community Development. االجتماع الحضري وتنمية المجتمع.      
  Urban Geography . الجغرافيا الحضرية.      
  Sustainable Development . التنمية المستدامة      
  Special Topics in Urban Planning. مواضيع خاصة في التخطيط الحضري لطالب قسم العمارة.      

 .مرحلة الماجستير/ قسم التخطيط الحضري/ كلية العمارة والتصميم/ جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةو.  
 . Seminar. الندوة       
  History and Theories of Town Planning. تاريخ ونظريات التخطيط الحضري       

  



 

 
 ـ  التعيين والترقيات: 4 
 .1998/2005أستاذ مساعد/ كلية المعلمين بعرعر/ السعودية  -  
 . 11/10/2006ُمدّرس فئة أ / كلية عجلون الجامعية/جامعة البلقاء التطبيقية  -  
 1/9/2007أستاذ مساعد فئة ب/ كلية عجلون الجامعية/جامعة البلقاء التطبيقية  -  

 11/4/2011كلية عجلون الجامعية/جامعة البلقاء التطبيقية أستاذ مساعد فئة أ/  -  

 .1/2/2011أستاذ ُمشارك فئة ب/ كلية عجلون الجامعية/جامعة البلقاء التطبيقية  -  

 .1/5/2016كلية عجلون الجامعية/جامعة البلقاء التطبيقية  /أ أستاذ ُمشارك فئة  -  
 . 1/2/2016دكتور في  أستاذ  -  
 

 الــــدورات:ـ   5

العامر لخدمة  /30/4/1987-1/4/1987( للفترة Basicدورة برمجة كمبيوتر في ) البيسك -1
 الدوحة. -الكمبيوتر

 قطر -دورة استعمال التصوير الفوتوغرافي في الوسائل التعليمية -2
 صادرة عن االتحاد القطري للشطرنج. -حكم درجة ثانية –دورة التحكيم في الشطرنج  -3
 دورات تربوية عديدة في أساليب تدريس المواد االجتماعية في قطر واألردن. -4
ساعة/ مركز االستشارات والدراسات والتدريب خالل  70(/TOEFLدورة تدريبية) التحضيرية للتوفل  -5

 جامعة البلقاء التطبيقية. /15/7/2009 -31/5/2009الفترة 
 

 ـ  المؤتمرات والندوات 6
 . 31/5/2005-29الرياض –دارة الملك عبدالعزيز –جتماعي في عهد الملك عبدالعزيزندوة البناء اال  - 

 .م2006ايار 2جامعة اليرموك  –ندوة آفاق التنمية في محافظة اربد /الواقع والتطلعات  - 
 .م 28/4/2008-26كلية عجلون الجامعية  –بلدية عجلون  –مهرجان البيئة والتراث األول   -
 .25/3/2008مديرية التربية والتعليم/ عجلون  -الندوة البيئية/ مدرسة الهاشمية الثانوية للبنات -  
          ندوة الوعي البيئي/ مدرسة المرجم الثانوية للبنين/ مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون   -  

 .11/2008م12األربعاء 
 .م 11/10/2008-9بيئة الواقع والسياسات واآلفاق" تونس الندوة العلمية الدولية " السياحة وال - 



 

 15/5/2009-12كلية عجلون الجامعية  –بلدية عجلون  –مهرجان البيئة والتراث الثاني   -
 16/5/2009كلية عجلون الجامعية  –قسم العلوم اإلدارية  –ندوة التنمية المستدامة   -
 .13/10/2009م لمحافظة عجلون الثالثاء المؤتمر البيئي/ مديرية التربية والتعلي -   

 21/5/2010كلية عجلون  –قسم العلوم األساسية -ندوة دور الجامعات في بناء التوّجهات الوطنية - 
  15/4/2012 كلية عجلون -قسم العلوم األساسية -ندوة دور الجامعات في تنمية المجتمع المحلي - 
 في التنمية االقتصادية واالجتماعية  السياحة الصحراويةدور الُملتقى الدولي الثاني حول :  - 

 كلية العلوم االقتصادّية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بسكرة،الجزائر. -2012مارس 12و11
 .1/5/2013جامعة البلقاء التطبيقية  –كلية عجلون الجامعية  -ندوة اليوم العلمي لقسم العلوم األساسية -
 م1/5/2013–كلية عجلون الجامعية  -قسم العلوم األساسية -ي للغة العربيةندوة اليوم العلم - 
 
 ـ  عضوية الجمعّيات والهيئات واللجان والمجالس العلمّية  7

 عضو الجمعية الجغرافية العراقية. -   
  . عضو الجمعية الجغرافية السعودية  -
     American Association of Geographers(AAG) عضو جمعية الجغرافيين األمريكية. -   

 . عضو الهيئة االستشارية في دورية كان التاريخية  -
 عضو مؤسس لجامعة عجلون الوطنّية. -   

 . بلدية عجلون  –عضو اللجنة التحضيرية لمهرجان البيئة والتراث   -
 العلمية. عضو الهيئة اإلدارية التحضيرية لموسوعة عجلون   -
 جامعة سوهاج . –عضو الهيئة االستشارية لمجلة الدراسات البيئية  -   
 عضو الهيئة االستشارية لمركز شباب محافظة عجلون. -   
 .2010جيوتونس  –عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الخامس عشر  -   
 هولندا . -عضو الهيئة االستشارية لمجلة جامعة ابن رشد -   
 .EWDRعضو اللجنة العلمية للمنظمة األوروعربية ألبحاث البيئة والمياه والصحراء - 

- Member of Editorial Board of: Journal of Natural Sciences-ARIP                       
- Member of Editorial Board of: international journal of planning, urban and 

sustainable development,    

         -Member of Editorial Board: International Journal of Geography and Geology, 

Pak Publishing Group 
      - Member Editorial Advisory Board& Reviewer of International Journal of 

Geography and Geology 

      - Reviewer of Humanities and Social Sciences letters. 

https://www.linkedin.com/comm/groups/53689/53689-6124576666996981760?midToken=AQEcy4mB6qbcCg&trk=eml-b2_anet_digest_of_digests-hero-6-group%7Ename&trkEmail=eml-b2_anet_digest_of_digests-hero-6-group%7Ename-null-2ny5x5%7Ein1j5mab%7Eg3


 

عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الثاني للمنظمة العربية ألبحاث البيئة والمياه والصحراء ، بالتعاون مع  -    
.18/10/2012-14انطاليا  -المنظمة العربية لالستشعار عن ُبعد ونظم المعلومات الجغرافية  

و اللجنة العلمية للمؤتمر العالمي للموارد المائية عضو الهيئة االستشارية الُمنّظمة العليا وعض -   
والبيئية للمنظمة العربية ألبحاث البيئة والمياه والصحراء بعنوان: تطبيقات االستشعار عن 

 .11/4/2013-7اسطنبول -ُبعد ونظم المعلومات الجغرافية
عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الخامس" جيوماتكس الشرق األوسط وشمال إفريقيا الذي تعقده  -

 م.  27/3/2014-23اسطنبول  -المنظمة األوروعربية ألبحاث البيئة والمياه والصحراء
 جزائر. عضو الهيئة العلمية الدائمة لمجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، جامعة قاصدي مرباح ، ال -
" عن مؤسسات 2014-2012عضو مشارك في وضع" البرنامج التنموي لمحافظة عجلون  -

 المجتمع المدني والقطاع الخاص في المحافظة.
 حتى اآلن. 20/12/2012رئيس جمعية عجلون للبحوث والدراسات من  -    
 اآلن. -2013رئيس هيئة التحرير للموسوعة العجلونية من بداية عام    -   
 .2008-2006عضو مجلس كلية عجلون الجامعية لسنوات  -  
عضوية العديد من اللجان على مستوى الكلية وعلى مستوى القسم مثل: لجنة البحث العلمي،  -  

 ولجنة التعيين والترقية، وعضو لجنة االستشارات.
 م.2014عضو لجنة الخطة االسترشادية للكلية لعام  -  
    -Membership of International Society for Development and Sustainability (ISDS), 

Japan- 2015 

 2014-2012عضو ومشارك في لجنة إعداد البرنامج التنموي لمحافظة عجلون  -    
رئيس تحرير" عجلونيات" ، سلسلة كتب ثقافّية تصدرها جمعية عجلون للبحوث والدراسات،  -     

 .2015مطابع الدستور، 
 عضو المجلس العربي للعلوم االجتماعية / بيروت. -     
      
 ـ  تقويم أعمال علمية: 8     

 تحكيم العديد من األبحاث والدراسات للمجالت العلمية المحكمة:  -

 . دورية كان التاريخية
 ـ  الموسوعة العجلونّية.

 المنظمة األوروعربية ألبحاث البيئة والمياه والصحراء.ـ  
      . International Journal of Geography and Geology  



 

 . موسوعة تبوك العلمّية.         
 ترقيات علمية لرتبة أستاذ مشارك . -
 .ترقيات علمية لرتبة أستاذ -

 ـ البحوث المنشورة في مجالت علمية محكمة ُقّدمت للترقية إلى ُرتبة أستاذ ُمشارك: 9
 
  عبد  الملك  مجلة الدارة ، دارة   –بالمملكة العربية السعودية  عرعرالتركيب الداخلي في مدينة  -1

 هـ1425الرابع، السنة الثالثون،    العزيز ، العدد
 والعلوم  عرعر بالمملكة العربية السعودية  ، مجلة كلية اإلنسانيات التوزيع المكاني للسكان في مدينة -2

 .م 2003، 26، السنة  26االجتماعية ، جامعة قطر ، العدد 
  اآلداب، جامعة مراحل التوسع المورفولوجي لمدينة عمان بالمملكة األردنية الهاشمية ، مجلة كلية -3

 .م 2006، خريف 29الزقازيق، عدد 
دراسة في التخطيط  -العربية السعودية في عهد الملك عبدالعزيز سياسات التنمية المكانية في المملكة -4

 .م 2007،  69المنوفية ، العدد ية اآلداب،  جامعةكل بحوث مجلة  ،المكاني 
مجلة   الُمقترحة(،  في محافظة اربد)اآلثار والنتائج والحلول  الزحف العمراني على األراضي الزراعية  -5

 .م 2008،   2، العدد  5المجلد  ، جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
العلمية الدولية   الندوة ظة عجلون ) الواقع والمأمول ( ، جامعة منوبة ،كتاب السياحة البيئية في محاف  -6        

  2008" السياحة والبيئة الواقع والسياسات واآلفاق"  تونس ، 
كان   دورية ، الرحالت الجغرافية في التراث العربي اإلسالمي في القرنين الرابع والخامس الهجريْين - 7 

  .2009،العدد الثالث  ، آذار التاريخية، السنة الثانية 
والجزء الجنوبي من قضاء حوران في نهاية القرن السادس عشر ،  المستقرات البشرية في لواء عجلون  - 8

 . 2009الكوفة، العدد الرابع ، جامعة الكوفة ،  مجلة آداب
التاريخية ،  كان ، دورية  1939-1936جوانب من الجغرافيا التاريخية للحرب األهلية االسبانية  - 9

 .2009السنة الثانية ، العدد الخامس ، أيلول 
 االجتماعية ،  هـ ، مجلة العلوم 581 -578المستقرات العربية اإلسالمية في رحلة ابن جبير   -10

 .2009 -، مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت4، العدد37المجلد
 ،  3ن خطورته، مجلة الدراسات البيئية، العددالتلوث البيئي : مفهومه وأشكاله وكيفية التقليل م  -11

 . 2010جامعة سوهاج ،  قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، 
  مجلة جامعة  التطور التاريخي والعمراني لمدينة عمان)منذ النشأة وحتى نهاية القرن العشرين، -12 

 .2011جامعة دمشق،   ،27دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية ، العدد الثالث والرابع ، المجلد 
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