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 .االبتدائية واالعدادية والثانوية في  مدارسها، وقد انهيت دراستي  3297من مواليد مدينة نابلس سنة  
   3271حصلت على شهادة الليسانس في الجغرافيا من جامعة بيروت العربية سنة . 
   3292وحتى سنة  3279عملت مدرسا في مدرسة عصيرة الشمالية الثانوية للبنين من سنة . 
  3227وحتى سننة  3290لنجاح الوطنية من سنة عملت مساعدا للبحث في مركز الدراسات الريفية التابع لجامعة ا   ،

 : وقد نشرت خالل هذه الفترة االبحاث التالية 
مركننز الدراسننات الريفيننة، : الناشننر() 3297) دراسننة لمحصننول اليمنن   –المحاصننيل الحيليننة فنني الغننفة الغربيننة  – 3

 (. جامعة النجاح الوطنية
 (.مجلة هدى االسالم، اليدس: الناشر() 3291)الساحل االفرييي وشب  الجوع المفتعل  – 0 
 (.مجلة هدى االسالم، اليدس: الناشر) ( 3291) الثورة الخغراء في ميزان العلماء  – 7 
 (.مجلة هدى االسالم، اليدس: الناشر) ( 3297) امكانات التوسع الزراعي االفيي في الوطن العربي  – 4 

 (. مركز الدراسات الريفية، جامعة النجاح الوطنية: الناشر)( 3223) البرك الزراعية في منطية االغوار  – 9
 

   3229وحتنى سننة  3227تم انتدابي للعمل مشرفا على مركز الوسائل التعليمية في جامعة النجاح الوطنية من سنة   ،
التنمينة فني ) وخالل هذه الفترة اسند إلي تندريس بعنا المسناقات فني كلينة مجتمنع النجناح  الوطنينة ، وهنذه المسناقات هني 

 (.التعليمية وصيانتها الوطن العربي ، العلوم العامة ، تشغيل االجهزة 
   اشتركت في عدد من الدورات التدريبية والندوات العلمية في جامعة النجاح وخارجها. 
   وكنننان عننننوان رسنننالة  3229حصنننلت علنننى شنننهادة الماجسنننتير فننني الجغرافينننا منننن جامعنننة النجننناح الوطنينننة فننني سننننة ،

 ."  سكندراسة في التركيب السكاني وخصائص الم: مدينة نابلس " الماجستير 
   0222/0223عملننت مشننرفا يكاديميننا غيننر متفننر  فنني جامعننة الينندس المفتوحننة منننذ الفصننل االول مننن العننام الجننامعي 

 :وقد اشرفت على تدريس الميررات اآلتية  0233/0230وحتى الفصل االول 
 جغرافية فلسطين -
 جغرافية الوطن العربي   -
 الجغرافية االقتصادية   -
 المجتمع العربي  -
 الوطن العربي والتحديات المعاصرة   -



 جغرافية السيكان   -
 البيئة وموارد السكان   -

  وحتى بداية  37/2/3222عملت مديرا ليسم التسجيل في كلية مجتمع النجاح الوطنية، ومساعدا لعميد الكلية من تاريخ
 .النجاح ، حيث تم نيل عملي للتدريس في قسم الجغرافيا في جامعة0227/0229العام االكاديمي 

   فننني جغرافينننة السننننكان منننن جامعنننة عنننين شنننمس بتنننناريخ   -بمرتبننننة الشنننر  االولنننى  –حصنننلت علنننى درجنننة الننندكتوراة
 ." دراسة في جغرافية السكان –محافظة طولكرم "وكان عنوان رسالة الدكتوراه  . 30/0/0227

  ةيعمل حاليا عغو هيئة تدريس متفر  في قسم الجغرافيا في جامعة النجاح الوطني. 
  الخصائص االقتصادية لسكان ."  ، وهو بعننوان (7عدد  00مجلد )تم نشر بحث لي في مجلة جامعة النجاح لالبحاث

 " . 3227وميارنتها بعام  0221من عام األراضي الفلسطينية في الربع الثاني 
  خصاائص المساكن فاي "تمت الموافية على نشر بحث آخر في مجلة العلنوم االنسنانية فني جامعنة البحنرين وهنو بعننوان

 " .االراضي الفلسطينية، دراسة مقارنة بين الضفة الغربية وقطاع غزة

  عمالاة صاغار السان فااي "، وهنو بعننوان (1عندد  04مجلنند ) تنم نشنر بحنث فني مجلنة جامعنة النجناح الوطنينة لالبحناث
 " .المخيمات المجاورة لمدينة نابلس

  المجلند االول، حزينران 07العندد )مجلنة جامعنة اليندس المفتوحنةتمت الموافية على نشنر بحنث فني  7/0/0233بتاريخ ،
 . 7002دراسة تحليلية لبيانات تعداد السكان لسنة : التركيب البنائي لألسرة في الضفة الغربية" وهو بعنوان(. 0230

  وهننذا (0230، سنننة 01مجلنند )، (العلننوم االنسننانية)تمننت الموافيننة علننى نشننر بحننث فنني مجلننة جامعننة النجنناح لالبحنناث ،
 ".التركيب التعليمي للسكان في الضفة الغربية:"البحث بعنوان

  تمنوز  31-30شاركت بورقة عمل فني المنمتمر الجغرافني الثالنث النذق انعيند فني جامعنة النجناح الوطنينة فني الفتنرة منن
0232 . 

    لندق المننام جينند فنني اسنتخدام برنننامExel     وبرننامSpss    وبرنننامWord   بالتحليننل االحصننائي  وخاصنة مننا يتعلنن
 .والتمثيل البياني 

  قبننل بحننث للنشننر فنني مجلننة جامعننة النجنناح ولكننن بعنند إجننراء التعننديالت التنني اوردهننا مييمننو البحننث، وكننان ذلننك بتنناريخ
   ."لعوامل المؤثرة في العمر عند الزواج االول في محافظة نابلسا"والبحث بعنوان  01/9/0230

 

 :عضوية اللجان
 بجامعة النجاح الوطنية قسم الجغرافيا في والنوعية في عغو لجنة الجودة

 جامعة النجاح الوطنيةفي كلية اآلداب في عغو لجنة ارشاد الطلبة الجدد 
 0232تموز  31-30عغو لجنة تحغيرية للممتمر الجغرافي الفلسطيني الثالث المنعيد في جامعة النجاح في الفترة من 

 ي كلية اآلدابعغو لجنة ارشاد الطلبة الجدد ف    
 عغو لجنة النشاطات الالمنهجية في قسمالجغرافيا    

 عغو لجنة انتخاب اعغاء مجلس كلية اآلداب
 عغو ورئيس لجنة لعدة مرات في لجان االشرا  على انتخابات مجالس الطبة في جامعة النجاح



 0227وحتى سنة  3222مدير التسجيل في كلية مجتمع النجاح الوطنية من سنة     
   0227/0229وحتى بداية العام االكاديمي  37/3/0224مساعد عميد كلية مجتمع النجاح الوطنية في الفترة من     
 مع اعتماد درجة الدكتوراة وتدريس تسع ساعات معتمدة في كلية المجتمع وفي قسم الجغرافيا  وكان هذا بالتزامن    

الجغرافيا بالتعاون مع نيابة المهندسين فرع نابلس بتاريخ  عغو اللجنة التحغيرية لورشة العمل التي عيدها قسم
 "-نجاحات وتحديات_مشاريع االستثمار لغايات االسكان في فلسطين "وهي بعنوان  31/32/0230

والذق عيد في جامعة النجاح يومي ". تجليات حركة التاريخ في مدينة نابلس"عغو اللجنة التحصيرية للممتمر الثاني حول 
 .7/32/0230و  0

 " يريحا سدنة الغور وشاطئاها البحر والنهر"عغو اللجنة التحغيرية لممتمر 
 "دراسة في جغرافية الزراعة - برك الماء الزراعية في محافظة يريحا واالغوار "المشاركة ببحث بعنوان

 9/33/0230جامعة النجاح، الخميس " ابن خلدون عالمة الشر  والغرب"حغور ممتمر 
 32/1/0237االحتفالية المركزية ليوم البيئة العالمي، جامعة النجاح، االربعاء حغور 

جامعة النجاح، الخميس " اليدس في وسائل االعالم"حغور ممتمر اليدس الثاني عشر وهو بعنوان
01/2/0237. 

 9/32/0237 جامعة النجاح، الثالثاء" واقع وتحديات التخطيط في وزارة الحكم المحلي"حغور ندوة 
 72/32/0234جامعة النجاح، الخميس ".االمن الغذائي، واقع وتحديات"حغور ممتمر 

 
 
 
 


