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الســــيرة الذاتيــــــة
( C . V . )
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أولا:	معلومات شخصية:

الاسم الرباعي:						صدقي احمد محمد المومني
مكــان الولادة:						عبين/ عجلون.
الجنســــــــــية:						الأردنية.
أعلى مؤهل علمي:					دكتوراه فلسفة .
مكان الحصول على المؤهل العلمي الأعلى:		جامعة إنديانا/ الولايات المتحدة الأمريكية.
التخصص الدقيق:					التخطيط الإقليمي.
الرتبــة الأكاديمية الحالية	:				أســتاذ.			

ثانيا:	اعلى مؤهل علمي:

	الدكتوراه فلسفة /  جامعة إنديانا / بلومنجتون / إنديانا / الولايات المتحدة الأمريكية.
Ph. D. from: Indiana University / Bloomington/ Indiana/ U. S. A.

 عنوان رسالة الدكتوراه بجامعة إنديانا/ الولايات المتحدة الأمريكية:
Location-Allocation Modelling and Health Care Facility Planning:
A Case Study of The State of Indiana/ U. S. A.


التخصص الدقيق في الدكتوراه/ جامعة إنديانا/ الولايات المتحدة الأمريكية :	
التخطيط الإقليمي   (Regional Analysis and Planning )


ثالثا:	المهام والواجبات الوظيفية خلال سنوات الخدمة:
	1 ــ	تدريس مواد مختلفة في الخطط الدراسية الجامعية في جامعات عديدة.
	2 ــ	أعمال إدارية مختلفة.
	3 ــ	رئاسة و عضوية لجان أكاديمية وعلمية مختلفة.
	4 ــ	رئاسة و عضوية لجان مختلفة في مجالات خدمة المجتمع المدني.
	5 ــ	الإشراف على أبحاث مشاريع تخرج طلبة مرحلة البكالوريوس.
	6 ــ	الإشراف على والمشاركة في مناقشة العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.


رابعا:	الخبرات العملية والإدارية:

	( أ )	الخبرات العملية (عضو هيئة تدريس):
		1 ــ	استاذ / قسم التخطيط وإدارة المشاريع / كلية الأعمال / جامعة البلقاء 				التطبيقية .
		2 ــ	استاذ و أستاذ مشارك / قسم التخطيط الاقليمي / كلية التخطيط والإدارة / 				جامعة البلقاء التطبيقية .
		3 ــ	استاذ مشارك وأستاذ مساعد / قسم الجغرافيا / جامعة مؤتة.
		4 ــ	استاذ مشارك / محاضر غير متفرغ / قسم الجغرافيا / الجامعة الأردنية.

	( ب )	الخبرات الإدارية:
		1 ــ	عميد كلية الأميرة عالية الجامعية / جامعة البلقاء التطبيقية ..
		2 ــ	عميد كلية التخطيط والإدارة / جامعة البلقاء التطبيقية.
		3 ــ	عميد مؤسس لكلية عجلون الجامعية / جامعة البلقاء التطبيقية.
		4 ــ	مدير منطقة عمان الثانية لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة.
 (الامتحان الشامل / دبلوم كليات المجتمع).
5 ــ	مدير مركز تصحيح أوراق الامتحان الشامل للشهادة الجامعية المتوسطة. (دبلوم كليات المجتمع) .
		6 ــ	نائب عميد كلية الآداب / جامعة مؤتة.
7 ــ	رئيس قسم الجغرافيا / جامعة مؤتة.

خامسا:	مجالات الاهتمام الأكاديمي و البحثي:
	1 ــ	الإحصاء والتحليل الكمي.
	2 ــ	التخطيط الإقليمي  
3 ــ	التخطيط الحضري.
	4 ــ	التوزيع الأمثل للمشاريع التنموية والمرافق الخدمية العامة.
	5 ــ	النقل والمواصلات وتحليل شبكات الطرق.
	6 ــ	العلاقات المكانية المتبادلة .

سادسا:	الدورات العلمية:
	1 ــ	اللقاء العربي في مجال أنظمة المعلومات الجغرافية وتطبيقات الاستشعار عن بعد. 			المركز الجغرافي الملكي الأردني. عمان. الأردن .
	2 ــ	دورة متقدمة في الاستشعار عن بعد وتطبيقاته. المركز الجغرافي الملكي الأردني. 			عمان. الأردن.
	3 ــ	دورة متقدمة في استخدامات أنظمة المعلومات الجغرافية. المركز الجغرافي الملكي. 		عمان . الأردن.
	4 ــ	دورة في استخدام الحاسوب والحصول على الشهادة الدولية لقيادة الحاسوب       
(ICDL).
	5 ــ	دورة متقدمة في مجالات استخدام الحاسوب والحصول على شهادة (INTEL).
	6 ــ	دورة نظم المعلومات الجغرافية  ArcGIS9 .
سابعا:	أبحاث منشورة:

1 . 	"Regional Planning of Salvage and Fire Fighting Care Facilities Delivery System 	in Rural Areas". European Journal Of Scientific Research. Vol. 109. No. 1. 	2013.

2 .	"The Attitudes of Faculty Members at Jordanian Universities Towards The 	Application of Quality Standards". The 2012 European International Business and 	Economic Conference. Publication of The Refereed Conference Proceedings. 	Rome. Italy. PP. 425  --  434. 2012.

3 ــ	"المناطق الأقل رعاية (الأقل حظا) في الأردن: استنادا إلى نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004". بحث محكم حسب الأصول. منشورات دائرة الإحصاءات العامة بدعم من UNFPA . دائرة الإحصاءات العامة. عمان. الأردن. ( 2008).

4 ــ	"كشف التغيرات في استعمالات الأراضي في منطقة جامعة مؤتة بواسطة استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد (RS) وأنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)،" مجلة المنارة للبحوث والدراسات، العلوم الإنسانية، المجلد (13)، العدد (5). جامعة آل البيت. الأردن. (2007).

5 ــ	"تخطيط خدمات النقل الداخلي في المناطق الحضرية، “ مجلة دراسات، سلسلة العلوم الإنسانية ولاجتماعية، المجلد (33). الجامعة الأردنية. الأردن. (2006).

6 ــ	"تطبيق معايير التخطيط الإقليمي في عملية دمج البلديات في الأردن، “ مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم الإنسانية ولاجتماعية، المجلد (21)، العدد (6). جامعة مؤتة. الأردن. (2006).

7 .	“Spatial Planning of Postal Delivery System in The Governorate of Ma’an/ Jordan,” Abhath Al-Yarmouk Journal, No. 21, Vol. 3. Yarmouk University, Jordan. 2005.

8 .	“Geographic Information Systems and Normative Model As A Planning 	Tool For The Municipal Solid Waste Collection System,” Annals of The Faculty of Arts. Vol. 33. . Ain Shams University, Egypt. 2005.

9 .	“Normative Model As A Spatial Planning Tool In Rural Areas,” Journal of Faculty of Arts, Vol. 64, No. 2. Cairo University, Egypt. 2004.

10 .	“Maximal Covering Location Problem and Public Safety Care Facility Planning,”  Mu’tah Journal for Research and Studies,. Vol. 5, Issue 11. Mu’tah University, Jordan. 1996.

11 .	“Spatial Planning of Urban School Attendance System,”  Mu’tah Journal for Research and Studies, Vol. 5, Issue 11. . Mu’tah University, Jordan. 1996.


12 ــ	"التخطيط الإقليمي وأثره في تحسين الأداء الكلي للمرافق والخدمات العامة" مجلة مؤتة للبحوث والدراسات. المجلد التاسع. العدد السادس. (1994).

13 ــ	"توزيع المشاريع التنموية بين القرار السياسي ومعايير التخطيط الإقليمي" مجلة المخطط والتنمية. معهد التخطيط الإقليمي للدراسات العليا. جامعة بغداد. (1995).

14 ــ	العديد من الأبحاث والدراسات وأوراق العمل في المؤتمرات والندوات و ورش العمل.

ثامنا:	عضوية اللجان :
أ ــ	أثناء سنوات الخدمة في جامعة مؤتة:
	1 ــ	اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأراضي الجافة وشبه الجافة. جامعة مؤتة.
	2 ــ	لجنة  هيئة تحرير مجلة مؤتة للبحوث والدراسات. جامعة مؤتة.
	3 ــ	لجنة التحقيق في المخالفات التأديبية للطلبة. جامعة مؤتة.
	4 ــ	لجنة الدراسات العليا لسنوات عديدة. كلية الآداب. جامعة مؤتة.
	5 ــ	عضو مجلس الكلية لسنوات عديدة / كلية الآداب . جامعة مؤتة.
	6 ــ	لجنة الإشراف على المدرسة النموذجية. جامعة مؤتة.
	7 ــ	لجنة الخطة الدراسية / كلية الآداب. جامعة مؤتة.	 
	8 ــ	عضو مجلس الدراسات العليا. جامعة مؤتة.
	9 ــ	مقرر لجنة البحث العلمي / كلية الآداب. جامعة مؤتة.
	13 ــ	لجنة الدراسات العليا  / لسنوات عديدة / كلية العلوم الاجتماعية / جامعة مؤتة.
	14 ــ	عضو مجلس الجامعة. جامعة مؤتة.
	15 ــ	اللجنة العليا للسلامة المرورية والحد من حوادث السير/ جامعة مؤتة.

ب ــ	أثناء سنوات الخدمة في جامعة البلقاء التطبيقية:
	1 ــ	لجنة إعداد الخطة الدراسية لتخصص التخطيط المكاني/ جامعة البلقاء التطبيقية.
	2 ــ	اللجنة العليا لتأديب الطلبة/  جامعة البلقاء التطبيقية.
	3 ــ	لجنة متابعة تنفيذ برنامج  EJADA  في مجال تطوير التعليم التقني والمهني وتنمية 	الموارد البشرية في الأردن /  جامعة البلقاء التطبيقية.
	4 ــ	لجنة متابعة تنفيذ مشروع تعزيز فرص تشغيل المرأة الأردنية الممول من برنامج 			الأمم المتحدة الإنمائي  UNDP /  جامعة البلقاء التطبيقية.
	5 ــ	أللجنة العليا للبت في القضايا الأكاديمية للطلبة. جامعة البلقاء التطبيقية.
	6 ــ	أللجنة العليا للخطط الدراسية. جامعة البلقاء التطبيقية.
	7 ــ	اللجنة العليا للمؤتمرات والندوات. جامعة البلقاء التطبيقية. 
	8 ــ	لجنة البت في القضايا الطلابية. جامعة البلقاء التطبيقية.
	9 ــ	لجنة البعثات العلمية. جامعة البلقاء التطبيقية.



جـ ــ	في مجال الاعتماد العام والخاص لمؤسسات التعليم العالي:
1 ــ	عضو لجنة دراسة رفع مستوى كلية المركز الجغرافي الملكي  لتمنح درجة البكالوريوس.
	2 ــ	عضو لجنة اعتماد جامعة فيلادلفيا الخاصة اعتمادا عاما وتحديد الطاقة الاستيعابية.
	3 ــ	عضو لجنة اعتماد جامعة الطفيلة التقنية اعتمادا عاما.
4 ــ	رئيس لجنة اعتماد برنامج الماجستير في تخصص التخطيط المكاني/ كلية الهندسة/ الجامعة الألمانية الأردنية.
5 ــ	رئيس لجنة وضع معايير الاعتماد الخاص لتخصص الجغرافيا/ برنامج البكالوريوس.
د ــ	في مجالات خدمة المجتمع المحلي:
	1 ــ	عضو المجلس التنفيذي لمحافظة عجلون.
	2 ــ	عضو اللجنة العليا لاحتفالات محافظة عجلون.
	3 ــ	عضو مجلس الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية/ مركز سمو الأميرة بسمة.
	4 ــ	عضو اللجنة العليا للمهرجان الأول للثقافة والفنون في عجلون.
	5 ــ	محاضرات في مجال السكان والموارد.
	6 ــ	محاضرات في مجال دور المرأة الأردنية في التنمية.

تاسعا:	الندوات والمؤتمرات وورش العمل:
	1 ــ	مؤتمر تنمية الأراضي الجافة وشبه الجافة. جامعة مؤتة. 1994.
	2 ــ	مؤتمر خطة المدينة العربية في الحضارة الإسلامية. جامعة بغداد. 1995.
	3 ــ	ألندوة الوطنية لتطوير إستراتيجية وخطط عمل للتربية البيئية في الأردن. عمان . 			1991.
	4 ــ	المنتدى البيئي. عمان. الأردن. 1994.
	5 ــ	مؤتمر تطوير التعاون العربي في مجال حماية البيئة في الوطن العربي. عمان. 			الأردن. 1990 .
	6 ــ	مؤتمر التصحر في الوطن العربي. جامعة مؤتة. الأردن. 1998.
	7 ــ	ورشة عمل في مجال التشريعات والإدارة. عمان. الأردن. 2005 .
	8 ــ	ورشة عمل في مجال تطوير التعليم العالي والبحث العلمي/ واقع ومستقبل كليات 
المجتمع في الأردن. 2005 .
	9 ــ	آفاق التنمية في محافظة اربد. جامعة اليرموك. الأردن. 2006.
	10 ــ	الملتقى الوطني الثالث للسكان والتنمية. عمان. الأردن. 2007 .
11 ــ	المشاركة بورقة عمل موسومة بـ: "تخطيط خدمات الإنقاذ والإسعاف الفوري" في: المؤتمر الخامس للسلامة المرورية والحد من حوادث الطرق. عمان. الأردن. 2008 .
12 ــ	ندوة السكان والصحة الأسرية. دائرة الإحصاءات العامة بالتعاون مع   UNFPA & USAID . عمان ألأردن. 2009 .
13 ــ	مؤتمر تمبوس الوطني السادس. التعاون الأردني الأوروبي في مجال التعليم العالي. عمان. الأردن. 2010.	
14.	The 2012 European International Business and Economic Conference.
	 Rome. Italy. 2012.

