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سعادة األستاذ الدكتور هاشم محمد الطويل
التحصيل العلمي
 .1درجة الدكتوراه في علم االجتماع – مؤسسة سياسية وعملياتها  1995جامعة بطرس
بورغ الحكومية – روسيا.
 .2درجة الماجستير وبكالوريوس – في الصحافة الدولية  1990جامعة لينينغراد الحكومية –
روسيا.
معلومات عامة
 .1حاصل على إجازتي تفرغ علمي في جامعة ُأم القرى  -الكلية الجامعية في القنفذة،
المملكة العربية السعودية ،للعام الجامعي  ،2013/2012وللعام الجامعي .2014/2013
 .2عضو هيئة تدريسية وحاصل على رتبة االستاذية منذ  ،2012/9/4بقسم اإلعالم
والدراسات االستراتيجية ،كلية اآلداب ،جامعة الحسين بن طالل.
 .3رئيس العديد من اللجان الخاصة إلجراء عملية التقييم األكاديمي ألعضاء الهيئة التدريسية
في القسم (.)2012-2011-2010-2009
 .4عميد كلية اآلداب (أربع سنوات)  2003/9/1ولغاية .2007/9/1
 .5أستاذ مشارك جامعة الحسين بن طالل .2005/6/6
 .6عضو اللجنة الفنية العليا للتعداد العام للسكان والمساكن عام .2008- 2004
 .7رئيس اللجنة العليا لمؤتمر مستقبل دراسات العالقات الدولية .2007
 .8رئيس اللجنة العليا للمسح االجتماعي واالقتصادي لألسر في محافظة معان وبادية
العقبة .2008- 2007
 .9عضو مجلس أمناء جامعة جدارا للدراسات العليا (أول مجلس للجامعة ،تأسيس) (3
سنوات) .2007/2006/2005
 .10عضو مجلس الجامعة  4سنوات .2007 ،2006 ،2005 ،2004 ،2003
 .11المنسق العام المتحان الكفاءة الجامعية /جامعة الحسين بن طالل .2007/2006/2005
 .12عضو اللجنة العليا لمركز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس .2008-2007
 .13رئيس لجنة دراسة موائمة الجامعة مع معايير االعتماد العام والخاص .2007
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 .14عضو للجنة التوجيهية لمشروع المسح الميداني الشامل لمنطقة حي الشامية في
معان لدراسة جيوب الفقر والبطالة من قبل الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية
.2004
 .15نائب عميد شؤون الطلبة (سنة واحدة)  2002/8/4حتى .2003/8/31
 .16عضو لجنة أصدقاء البحث العلمي في الجامعات األردنية  2003ولغاية اآلن.
 .17عضو لجنة التحكيم لألعمال االبداعية المقدمة لجائزة مونتريال الشوببك لعام  2003في
مجال الدراسات االجتماعية المنعقدة في بلدية الشوبك .2003
 .18عضو لجنة إنشاء وتطوير قاعدة للمعلومات والبيانات لمحافظة معان في مختلف المجاالت
.2002
 .19عضو لجنة البحث العلمي في كلية العلوم التربوية .2002
 .20رئيس لجنة دراسة اآلثار االجتماعية واالقتصادية للجامعة على مدينة معان .2001
 .21رئيس قسم مواد متطلبات الجامعة (سنتان) من  1999/10/3حتى .2001/8/1
 .22رئيس اللجنة العليا للمسح االجتماعي واالقتصادي لألسر في محافظة معان -2000
.2001
 .23عضو اللجنة التوجيهية لمشروع المسح الميداني في معان لدراسة جيوب الفقر والبطالة
مع مركز األميرة بسمة/معان والصندوق االردني الهاشمي للتنمية البشرية .2000/6/3
 .24أستاذ مساعد جامعة مؤتة وجامعة الحسين بن طالل ،من 1998/2/7حتى .2005/6/5
 .25محاضر غير متفرغ في جامعة مؤتة /األردن .1998/2/1-1997/2/1
 .26مراسل ومحرر صحفي في عدد من المجالت والصحف األردنية ،من  1991حتى .1994
 .27عضو لجنة وضع خطط دراسية ووصف مواد لعدة تخصصات في كلية العلوم التربوية.
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