
 السرية الذاتية
 لعضو هيئة التدريس

 
 البياانت الشخصية

 71993 الرقم الوظيفي حسني شاكر خلف عساف االسم
 حماضر متفرغ برتبة مدرس الرتبة العلمية احلالية

 كلية معان اجلامعية  –جامعة البلقاء التطبيقية  مكان العمل
 قانون التخصص

 032132694 هاتف العمل
 0797035550 اجلوال huss.assaf4@gmail.com الربيد االلكرتوين

0776608587 
 . متزوج احلالة االجتماعية       م .3/8/1972 -معان  مكان واتريخ امليالد  

 
 -:املؤهالت العلمية

 اتريخ التخرج التخصص بلد التخرج اسم اجلامعة الدرجة
 1995 قانون العراق بلاب البكالوريوس
 2009 حقوق األردن مؤتة املاجستري

 

 -:األكادمييةالرتبة 
 اجلهة املاحنة للرتبة اتريخ احلصول على الرتبة الدرجة العلمية
 جامعة البلقاء التطبيقية 14/2/2010 حماضر متفرغ

 

 -:واإلدارية األكادمييةاخلربات 
 الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 ىلإ من
مساعد العميد لشؤون 
 التطوير والتدريب واجلودة

جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية 
 معان

1/9/2017 - 

جامعة البلقاء التطبيقية/كلية  حماضر متفرغ برتبة مدرس
 معان اجلامعية

 حىت اترخيه 14/2/2010

رئيس قسم القبول 
 والتسجيل

 

جامعة البلقاء التطبيقية/كلية 
 معان اجلامعية

 م13/2/2010 17/4/2008

mailto:huss.assaf4@gmail.com


مساعد العميد للشؤون 
 الطالبية

جامعة البلقاء التطبيقية/كلية 
 معان اجلامعية

 2006/2007العام اجلامعي 

مساعد العميد للشؤون 
 اإلدارية واملالية

جامعة البلقاء التطبيقية/كلية 
 معان اجلامعية

 2005/2006العام اجلامعي

مساعد العميد للشؤون 
 ةاإلدارية واملالي

جامعة البلقاء التطبيقية/كلية 
 معان اجلامعية

 2004/2005العام اجلامعي

جامعة البلقاء التطبيقية/كلية  رئيس ديوان
 معان اجلامعية

 م13/9/2004 17/12/2003

جامعة البلقاء التطبيقية/كلية  رئيس قسم شؤون املوظفني
 معان اجلامعية

 م16/12/2003 17/12/2002

رئيس قسم العالقات 
 عامة واإلعالمال

جامعة البلقاء التطبيقية/كلية 
 معان اجلامعية

 م16/12/2002 3/3/2002

إداري عالقات عامة 
 وإعالم

جامعة البلقاء التطبيقية/كلية 
 معان اجلامعية

 م2/3/2002 1/3/1998

 

 -:اللجان اليت شاركت هبااجملالس و  عضوية
 التاريخ نوع العضوية

 .2012/2013 يقية.البلقاء التطب عضو جملس جامعة

 .2013/2014 عضو جملس جامعة البلقاء التطبيقية

 .2014/2015 .عضو جملس جامعة البلقاء التطبيقية

 2015/2016 .عضو جملس جامعة البلقاء التطبيقية

 2016/2017 .عضو جملس جامعة البلقاء التطبيقية

 2017-2001لألعوام من  أمني سر جملس الكلية

 .2007/2008 .عانعضو جملس كلية م

 2017-2009لألعوام من  عضو جملس كلية معان

 2017-2012لألعوام من  عضو مجلس قسم العلوم اإلدارية والمالية.
 

 عضوية اللجان األكادميية والطالبية واإلدارية:
 التاريخ مهمة اللجنة اسم اللجنة

 2001/2002جلامعيالعام ا التحقيق يف خمالفات الطلبة أمني سر جلنة أتديب الطلبة
 2011/2017العام اجلامعي  التحقيق يف خمالفات الطلبة أتديب الطلبة جلنة عضو

رئيسا للجنة تدقيق االمتحان 
 النهائي 

تدقيق نتائج الطلبة يف االمتحان 
 النهائي

 2010/2011العام اجلامعي



المتحان رئيسا للجنة تدقيق ا
 النهائي
 

تدقيق نتائج الطلبة يف االمتحان 
 النهائي

 2011/2012العام اجلامعي

عضو جلنة ضمان اجلودة يف كلية 
 معان

وحىت  23/11/2011من اتريخ  تطبيق معايري اجلودة يف الكلية
 اترخيه

مشكلة من  جلنة حتقيقعضو 
عطوفة رئيس جامعة البلقاء 

 التطبيقية

كتاب عطوفة رئيس اجلامعة  التحقيق يف نقص لوازم
 19/9/1998بتاريخ

مشكلة من  نة حتقيقجلعضو 
مساعد رئيس اجلامعة للشؤون 

 املالية واإلدارية

كتاب مساعد الرئيس للشؤون  خمالفات موظفالتحقيق يف 
املالية واإلدارية بتاريخ 

20/6/2001 
   

عضو اللجنة الثقافية املنبثقة عن 
 جلنة النشاطات العام

تنظيم النشاطات الثقافية املختلفة يف 
 طبيقيةجامعة البلقاء الت

كتاب عطوفة رئيس اجلامعة بتاريخ 
23/11/1998 

اإلشراف على مشرتايت كلية معان  عضو جلنة املشرتايت
 اجلامعية

1/1/1999 

اإلشراف على مشرتايت كلية معان  عضو جلنة املشرتايت
 اجلامعية

1/1/2000 

   
 4/5/1999 تقييم أعضاء اهليئة التدريسية عضو جلنة تقييم املعلمني

جلنة تدقيق طلبات املوظفني  عضو
 املعارين من وزارة التعليم العايل

تدقيق طلبات املوظفني املعارين من 
وزارة التعليم العايل والراغبني ابالستقالة 
 من الوزارة والتعيني على نظام اجلامعة

11/2/2001 

إعداد خطة للطوارئ يف كلية معان  عضو جلنة السالمة العامة
 اجلامعية

30/10/2001 

إعداد خطة للنهوض ابلواقع السياحي  عضو جلنة السياحة
 ابلتعاون مع مديرية سياحة معان

23/12/2002 

 23/12/2002 مجع التربعات لصاحل الطلبة الفقراء عضو جلنة دعم الطلبة الفقراء
تطوير سكن الطالبات وتوفري كل  عضو جلنة سكن الطالبات

 مستلزماته
20/9/2005 

 

 

 -:يالعلم اإلنتاج
 سنة اإلصدار بلد النشر دار النشر عنوان البحث/ املؤلف



" املسؤولية املدنية عن االعتداء على احلق يف 
 الصورة بواسطة اهلاتف احملمول"

 

دار الثقافة للنشر 
 والتوزيع

 2010 األردن

 

 -املقررات ) املواد( الدراسية اليت قمت بتدريسها:
 مكان التدريس التخصص العام اجلامعي اسم املقرر) املادة (

املواطنة االجيابية ومهارات 
 احلياة

كافة ختصصات الدبلوم  عدة أعوام
 التقين والدبلوم الفين

جامعة البلقاء التطبيقية /  
 كلية معان

احملاسبة ونظم املعلومات  عدة أعوام مبادئ القانون التجاري
اإلدارية ونظم املعلومات 
 احلاسوبية وإدارة األعمال

لبلقاء التطبيقية /  جامعة ا
 كلية معان

جامعة البلقاء التطبيقية /   العلوم املالية واملصرفية عدة أعوام التشريعات املالية واإلدارية
 كلية معان

جامعة البلقاء التطبيقية /   السجل الطيب عدة أعوام التشريعات الصحية
 كلية معان

امعة البلقاء التطبيقية /  ج اخلدمة االجتماعية عدة أعوام التشريعات االجتماعية
 كلية معان

الثقافةةةةةةةةةة الوطنيةةةةةةةةةة والعلةةةةةةةةةوم 
 العسكرية

جامعة البلقاء التطبيقية /   مجيع التخصصات عدة أعوام
 كلية معان

للعام اجلامعي  التشريعات السياحية
 م.2001/2002

 

جامعة البلقاء التطبيقية /   إدارة اخلدمات السياحية
 كلية معان

 
 -الدورات التدريبية:
 التاريخ مكان االنعقاد اسم الدورة

مركز النبطي للحاسبات  يف احلاسوب شاملة دورة تدريبية
 واخلدمات/ األردن

 م24/4/1996ولغاية 30/3/1996
 

مركز  –جامعة البلقاء التطبيقية  دورة العالقات العامة واإلعالم
 اجلامعة/السلط

 م2002نيسان//10-11

طين لتدريب املعهد الو  دورة تدريب املدربني
 املدربني/جامعة البلقاء التطبيقية

27/2/2011-17/3/2011 

دورة مهارات االتصال والتعامل مع 
 اجلمهور

 /جامعة احلسني بن طالل

 األردن

 م .19/4/2004ولغاية  9/3/2004

دورة امليسرين)تعرف إىل عامل 
 األعمال/كاب(

 العقبة
مركز تطوير األعمال ومنظمة 

 العمل الدولية

24/1/2015-5/2/2015 

 29/9/2016-25/9/2016املعهد الوطين لتدريب املدربني/  دورة املواطنة االجيابية ومهارات احلياة



 جامعة البلقاء التطبيقية
 

 -:العمل التطوعي وخدمة اجملتمع
 اجلهة الصفة

 امللكية.اجلمعية العلمية  –مركز تكنولوجيا احلاسوب والتدريب والدراسات الصناعية  جامع بياانت

 اجلامعة األردنية –مركز الدراسات اإلسرتاتيجية ابحث وجامع بياانت
وعضو هيئة  سعضو مؤس

 إدارية 
 اندي أطفال معان

 فرع معان . –مجعية البيئة األردنية  عضو هيئة إدارية

عضو هيئة إدارية ورئيسا 
للجنة النشاط الثقايف 

 واالجتماعي

 منتدى الشباب العريب

 ملتقى معان الثقايف . وأمني سر داريةعضو هيئة إ
 اندي معان الرايضي عضو هيئة عامة

 2005-مجعية األمرية رمحة بنت احلسن إلحياء الرتاث الشعيب عضو اهليئة اإلدارية املؤقتة
 ألنظمة عضو فريق اجملتمع احمللي الزائر ملناجم فوسفات الشيدية للتأكد من تطبيق مصنع الكيماوايت يف الشركة اهلندية

 احملافظة على البيئة واملياه اجلوفية
 م1997 – البرتاء –مهرجان األنباط األول  عضو اللجنة املنظمة العليا 
 م .1999مهرجان معان األول ) اتريخ وثقافة (  عضو اللجنة املنظمة العليا

 
 . م2000) اتريخ وثقافة (  الثاينمهرجان معان  عضو اللجنة املنظمة العليا

 
ئيسا للجنة املكلفة بصياغة مذكرة لصاحب السمو امللكي األمري حسن بن طالل املعظم حول واقع التعليم العايل يف ر 

 م1998 –حمافظة معان 
عضو اللجنة املنظمة العليا الحتفال وضع حجر األساس ملشروع ملباين كلية معان اجلامعية حتت رعاية صاحب اجلاللة 

 م .2000 -حلسني املعظم امللك عبد هللا الثاين بن ا

 
 م2001 –عضو اللجنة املشكلة بقرار من حمافظ معان لتأليف كتاب عن حمافظة معان 

 م2002 –عضو اللجنة املشكلة بقرار من حمافظ معان إلعداد برانمج للتلفزيون األردين عن حمافظة معان 

 
 م .2002 –عضو جلنة سياحة حمافظة معان 

 ز يف االنتخاابت النيابية لعدة دورات.رئيسا للجنة اقرتاع وفر 

 
 2014عضو جلنة استفتاء أهايل معان حول املكرمة امللكية السامية بتوزيع األراضي على أبناء املدينة 

 عن بعض املؤسسات يف حمافظة معان ) كتابة نص وتعليق ( . الواثئقيةمعد لعدد من الربامج 

 
 



 -رسائل الشكر:
 التاريخ اجلهة

 6/12/1998 ئيس جامعة البلقاء التطبيقيةعطوفة ر 
 2/10/2005 عطوفة رئيس جامعة البلقاء التطبيقية

 17/8/2000 معايل وزير الثقافة
 2/1/2002 عطوفة حمافظ معان
 9/1/2002 عطوفة حمافظ معان

 7/2/2002 عميد كلية معان اجلامعية
 22/6/2006 عميد كلية معان اجلامعية

 4/9/2007 امعيةعميد كلية معان اجل
 23/12/2002 عطوفة مدير سياحة حمافظة معان
 15/11/2007 عطوفة رئيس بلدية معان الكربى
 16/2/2008 عطوفة رئيس بلدية معان الكربى
 12/4/2009 عطوفة رئيس بلدية معان الكربى
 24/5/2010 عطوفة رئيس بلدية معان الكربى
 12/11/2012 عطوفة رئيس بلدية معان الكربى
 20/6/2013 عطوفة رئيس بلدية معان الكربى
 14/8/2014 عطوفة رئيس بلدية معان الكربى

 
 وهللا ويل التوفيق


