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التدرج الوظيفي:
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 -7منسق تخصص الصحافة واععالم بجامعة البنات.1995-1993 ،
 -8رئيس قسم الصحافة واععالم بجامعة البنات (البترا) منذ عام .1995
 -9عميد كلية االعالم ،جامعة البترا منذ عام . 2014

اإلنتاج العلمي:
أولا :األبحاث المنشورة:
-1

مالءمة برامج كليات االعالم في األردن لمتطلبات واحتياجات سوق العمي –دراسية
مقارنة بين كلية اععالم بجامعة اليرميوك وكليية اععيالم بجامعية البتيرا ،باالشيتراك
مع د .نسرين عبدهللا  ،مؤتمر حوكمة االعالم ،جامعة الشرق األوسط  ،ابري نيسان
.2018

-2

ال عوام المؤثرة على المندوبين والمحررين فيي التلسزييون األردنيي ،باالشيتراك ميع
هيلين الكردي  ،فيي الكتياب العلميي المحكيم ،مسيتقب اععيالم التقلييدي والجدييد فيي
ضييوء التحييوالت التقنييية واالجتماعييية واليقافييية فييي الييوطن العربييي ،جامعيية البتييرا
.2018

-3

الجييودة التعليمييية ودعييم البح ي العلمييي فييي األردن  ،مييؤتمر قلييايا التعليييم العييالي
والبحي العلميي فيي اليوطن العربييي -إصيالحات محليية وتحيديات دوليية  ،جامعيية ام
البواقي  ،الجزائر . 2017

-4

االعييالم العربييي والتحييديات األ القييية ،بحيي منشييور فييي مجليية داب السراهيييدي،
جامعة تكريت ،العدد .2016 ، 27

-5

معالجة كتاب المقيال فيي الصيحف اليوميية األردنيية ،ميؤتمر دور الشيريعة والقيانون
واععالم في مكافحة اعرهاب  /جامعة الزرقاء .2016

-6

صورة اعسالم والمسلمين في الخطاب اععالمي الغربي أساليب المعالجة اععالمية
والدور المطلوب ،جامعة الزرقاء . 2015

-7

اللغة في الخطاب اععالمي .بح

منشور في كتاب وقائع مؤتمر مجمع اللغة

العربية األردني بعنوان :ج لغة الخطاب الحدي المشكلة والح ج .في الصسحات من
 ،417-373الموسم اليقافي الواحد واليالثون.2014/11/21-20 ،
-8

دور القطاع األكاديمي في التوعية األمنيّية ،مجلية الدراسيات التاريخيية والحليارية،
جامعة تكريت ،العراق ،العدد السابع عشر ،حزيران .2013

-9

تقييييم األداء اللغييوي لوسييائ اععييالم ودور هييذا الوسييائ فييي اسييتخدام اللغيية العربييية
السصحى (من وجهة نظر طلبة الصحافة واععالم في جامعة البترا) ،مجلة من داب
السراهيدي ،جامعة تكريت ،العراق ،العدد ( ،)13كانون األول .2012

-10

اععيييالم بيييين الترفييييه المخيييدر وتحيييريل الجمييياهير ،فصييي فيييي كتييياب :الجيييذور
االقتصيييييادية واالجتماعيييييية للتحيييييوالت الراهنييييية فيييييي اليييييبالد العربيييييية ،مؤسسييييية
شومان.2012،
2

-11

معالجة الصحف اليومية األردنية ألحداث الربيع العربي ،مجلة بحيوث كليية اآلداب،
جامعة المنوفية ،مصر ،سلسلة إصدارات اصة ،يناير .2012

-12

جتغطييية الصييحف اليومييية األردنييية للقلييايا البيهييية ومشييكالتهاج-دراسيية فييي تحلي ي
الملييمون ،باالشييتراك مييع الباحييية هبيية الديسييي ،مجليية بحييوث كلييية اآلداب ،جامعيية
المنوفية ،مصر العدد  ،84يناير.2011

-13

تقريرررر رارررد الت يرررة اإلعالميرررة لنتخابرررات النيابيرررة لمنلرررا النررروا السررراد
عشر ،2010الناشر :المركز الوطني لحقوق اإلنسان(2011،مونوفراف).

-14

روكيس بيين دائييد العزيييزي فيي كتاباتييه الصييحسية ،بحي منشيور فييي كتيياب جالعالميية
الراح روكس بن دائد العزيزيج منشورات ودارة اليقافة،عمان.2009،

-15

لغيية االعييالم بييين متطلبييات الرسييالة والوسيييلة والجمهييور  ،بح ي منشييور فييي كتيياب
ج اللغييييييية العربيييييييية واععيييييييالم وكتييييييياب الييييييينص ج منشيييييييورات منتيييييييد السكييييييير
العربي،عمان.2009،

-16

ميييؤنس اليييرداد صيييحسيا ً  ،فيييي كتييياب ج عيييام عليييى الرحيييي ج منشيييورات ودارة
اليقافة2004،م.

-17

اليقافة العربيية وتقانية اععيالم الجدييد  ،فيي كتياب  :مسيتقب اليقافية العربيية فيي لي
ثورة المعلومات  ،رابطة الكتاب األردنيين 2002 ،م.

-18

حسن الت وتجربته االعالمية  ،في كتاب  :حسن التي – قليايا ومحياور فيي فكيرا،
منشورات جريدة اللواء  ،عمان 2003 ،م.

-19

محمييود السييمرة والصييحافة اليقافييية  ،فييي كتيياب  :محمييود السييمرة الميقييف اعنسييان ،
المؤسسة العربية للدراسات والنشر  ،بيروت 2002 ،م.

-20

اال نتساضة السلسطينية في الصحافة األردنية والعربيية  ،بحي قيدم لنيدوة (القيدس بيين
الماضييي والحاضيير ) بجامعيية البتييرا ،ونشيير فييي كتيياب يحميي اسييم النييدوة  ،مييايو
2001م.

-21

تقيييويم لغييية الصيييحافة العربيييية الييييوم  ،بحييي قيييدم لنيييدوة ( وسيييائ اععيييالم واللغييية
(العربية) ،نشر في كتاب بحوث الندوة  ،منشورات جامعة البترا 2000 ،م.

-22

المجالت األردنية  :أنواعها  ،طموحاتها  ،وأسباب إ ساقها – المجلة التونسيية لعليوم
االتصال  ،العدد 1999 ، 33م.

-23

صييورة العييرب فييي وسييائ اععييالم األمريكييية  ،مجليية البصييائر  ،جامعيية البنييات
األردنية – المجلد األول -العدد اليال – ايلول .1997

3

-24

المهنيييية فيييي الصيييحافة األردنيييية – العنصييير البشيييري  ،دراسييية ميدانيييية – المجلييية
المصرية لبحوث اععيالم  ،كليية اععيالم – جامعية القياهرة – العيدد اليياني – ابريي
يونيو .1997

-25

أربييع مراحيي فييي حييياة الصييحافة الجزائرييية  ،مجليية البحييوث اععالمييية  ،جامعيية
األدهر  ،العدد السادس  ،يناير .1997

-26

الصحافة األردنية المعاصرة  ،دراسة في نشأتها وتطورها  ،مجلة البصائر  ،جامعة
البنات األردنية – المجلد األول  ،العدد األول  ،أيلول 1996م.

-27

نحو وكالة أنباء مركزية عربية لألنباء  ،مجلة شؤون عربية  ،العيدد  ، 61القياهرة ،
1990م.

-28

دور أجهزة اععالم المشتركة بدول الخليج العربية في تأصي الهوية اليقافية  ،مجلية
شؤون اجتماعية – العدد  ،20الشارقة 1989 ،م.

-29

أساليب االحتالل الصهيوني في محاصيرة الصيحافة السلسيطينية فيي األرم المحتلية
عام  ،1967مجلة شؤون عربية – العدد  – 56تونس 1988-م.

-30

نشييأة الصييحافة وارتباطهييا بظهييور المطبعيية  ،مجليية كلييية اآلداب بجامعيية اعمييارات
العربية المتحدة  ،العين العدد الرابع 1988-م.

-31

مشاك التدريب العملي فيي أقسيام اععيالم بالجامعيات العربيية  ،ورقية علميية قيدمت
لندوة  :أقسيام اععيالم بالجامعيات العربيية  ،العيين  ،1984نشيرت فيي كتياب بحيوث
الندوة في العام نسسه .

4

ثانيا ا  :الكتب المؤلفة
-1

اععالم العربي – قراءة في الدور والرسالة واللغة ،دار جرير،عمان.2015 ،

-2

اع ييييراج الصييييحسي الحييييدي  ،باالشييييتراك مييييع د.نسييييرين عبييييد هللا ،دار المسيييييرة،
عمان2014،

-3

االتصال وقلايا المجتمع ،دار المسيرة،عمان.2013،

-4

الشييباب وعييالم جديييد ،التحرييير والتقييديم ،مؤسسيية عبييد الحميييد شييومان ،والمؤسسيية
العربية للداسات والنشر ،عمان – بيروت.

-5

فن المقال الصحسي ،دار مجدالوي،عمان2010

-6

اععالم العربي – وسائلة  ،ورسائله  ،وقلاياا  ،دار مجدالوي  ،عمان .2009

-7

قلايا االتصال واععالم في األردن والوطن العربي  ،المراجعة والتقديم ،المؤسسية
العربية  ،ومؤسسة عبد الحميد شومان  ،بيروت .2007 ،

-8

قلايا ودراسات إعالمية  ،دار جرير ،عمان 2006 ،م.

-9

اععالم واليقافة العربية – الموقف والرسالة  ،دار مجدالوي – عمان 2003 ،

-10

السنون الصحسية في جريدة المقطم المصرية  ،دار مجدالوي  ،عمان 2001 ،م.

-11

دراسات في الصحافة واالعالم  ،دار مجدالوي  ،عمان 2000 ،م.

-12

اععالم العربي – تحديات الحاضر والمستقب  ،ط،2دار مجدالوي  ،عمان.2000،

-13

المقطم جريدة االحتالل البريطاني في مصر  ،1952-1889الهيهة المصيرية العامية
للكتاب  ،القاهرة .1997 ،

-14

االتصال والعالقيات العامية ( ،باالشيتراك ميع د.صيال أبيو أصيبع )  ،جامعية القيدس
المستوحة .1996 ،

-15

الصحافة المعاصرة ،دار الكتاب الجامعي ،العين.1988 ،

-16

إ راج الصحف والمجالت ،دار القلم ،دبي.1986 ،

ثالثاا :أوراق مقدمة في ندوات علمية
-1

ورقة علمية بعنوانج واقع االعالم بعيد الربييع العربييج فيي نيدوة الصيحسيين العيرب
بالتعاون مع نقابة الصحسيين األردنيين  ،عمان  ،جامعة الزرقاء 2016/3/23 ،

-2

ورقة في ندوة تقييم كتاب جان كيرم( :التحيوالت نحيو الحداثية فيي تحريير اال بيار )
بعنوان ج جان كرم وحدي التحوالت نحو الحداثية التحريريية اع بارييةج  ،عميان ،
معهد االعالم األردني .2016/3/14 ،

5

-3

ورقيية بعنييوان جالت يأثيرات السياسييية لالعييالم بعييد الربيييع العربيييج فييي نييدوة اتحيياد
الصييييحسيين العييييرب ونقابيييية الصييييحسيين األردنيييييين  ،عمييييان  ،فنييييدق الرويييييال ،
. 2016/10/21

-4

اععالم الجديد وقلية القدس ،ندوة يوم القيدس ،المركيز اليقيافي الملكيي ،عميان-5 ،
.2013/10/6

-5

أعلاء هيهة التدريس في كليات اععالم ،ورقة مقدمة لندوة تطوير التعليم اععالمي
األكاديمي ،جامعة اليرموك.2014/9/1 ،

-6

دور اععالم في مواجهة فية المخيدرات ،ورقية علميية نشيرت فيي مجلية ج أردن بيال
مخدرات ج ،جزيران .2011

-7

تقييديم ورقيية علمييية فييي نييدوة ج اععييالم العربييي والغييربج عقييدتها اللجنيية األمريكييية
العربية لمكافحة التمييز ،المركز اليقافي الملكي ،نوفمبر .1992

-8

تقديم ورقية علميية فيي نيدوة ج حريية الصيحافة فيي األردن ج نظمهيا المركيز اليقيافي
الملكي وجمعية اععالميين األردنيين ،مايو .1993

-9

تقييديم ورقيية علمييية فييي مييؤتمر جامعيية فيالدلسيييا حييول الصييورة العربييية فييي اععييالم
األمريكي ،مايو .1996

-10

تقديم ورقة علمية بعنوان :ج إتجاهات تطور اععالم وأثرا المعاصر عليى األحيزاب
السياسية ج في مؤتمر عقدا مركز األردن الجديد للدراسات ،ديسمبر .1996

-11

تقديم ورقة علمية بعنوان :ج التأهي العلمي والتدريب في مجال الصحافة واععالم ج
جامعة ل البيت ،ذار .1997

-12

تقديم ورقة علمية في ندوة جمعية الشباب والطسولية بعنيوان ج العنيف التلسزييوني فيي
برامج الشباب واألطسال ج يوليو .1999

 -10تقديم ورقة علمية بعنوان ج البعد اععالمي للعنيفج فيي نيدوة ج رياضية أردنيية بيال عنيف ج
التي عقدتها ودارة الشباب والرياضة بتاريخ 2000/4/25م.
-11تقييد يم ورقيية علمييية بعنييوان :ج التشييريعات اععالمييية وحرييية التعبيييرج فييي نييدوة ج الخطيياب
اععالمي وتحديات األلسية الياليةج ،التي أقامتها أمانة عمان بتاريخ 2000/4/26م.
 -12تقديم ورقة علمية بعنوان :ج حرية الصيحافة – النظريية والتطبييقج فيي النيدوة التيي أقامهيا
المركز الوطني لحقوق اعنسان حول الحريات الصحسية ،بتاريخ 2003/10/14م.
 -13تقديم ورقة علمية بعنوان ج اتصيال ثقيافي أم ويزو ثقيافي ج فيي النيدوة التيي عقيدها المركيز
األردني للدراسيات والمعلوميات وجرييدة الليواء بعنيوان :اليقافية ودورهيا فيي نهلية األمية،
بتاريخ 2004/4/4م.
6

 -14تقييديم ورقيية حييول تطييوير مع يايير اعتميياد تخصييص الصييحافة واععييالم ،فييي نييدوة عقييدتها
ودارة التعليم العالي والبح العلمي في جامعة الزيتونة ،يوليو .2005
 -15اعشراف على دراسة حالة الحريات اععالمية لعام  2003ووضع أسهلة االستبانة وتحليي
النتائج وكتابة التقرير العلمي ،مركز حماية وحرية الصحسيين.
 -16تقديم ورقية بعنيوان :ج قيراءة فيي اعذاعيات األردنيية الخاصية ج فيي اللقياء الحيواري حيول
القنوات واعذاعات الخاصة ،الذي عقدته جمعية المذيعين مع مديري السلائيات واعذاعيات
الخاصة ،أمانة عمان ،مركز الحسين اليقافي.2006/12/20 ،
 -17تقييديم ورقيية علمييية بعنييوان :ج عناصيير أساسييية لتطييوير اععييالم ج فييي نييدوة ج اععييالم
األردنيج التي أقامها ( مركز الرأي للدراسات والمعلومات ) ،ديسمبر 2005م.
 -18تقديم ورقية علميية بعنيوان :ج مرتكيزات اععيالم األردنيي ج لمناقشية ورقية علميية لألسيتاذ
إبراهيم عز الدين رئيس المجلس األعلى لالعالم ،بتاريخ 2006/6/24م.
 -19تقدي م ورقة علمية بعنوان :ج صناعة اععالم والتغيرات التي فرضها التطور التكنوليوجيج
قدمت لملتقى عمان اليقافي اليال عشر الذي عقدته ودارة اليقافة بمشاركة أردنية وعربيية،
مايو 2007م.
 -20كتابييية مقيييال علميييي بعنيييوان :ج اععيييالم الغربيييي – مصيييطلحات تكيييرس العيييداء لالسيييالم
والمسلمينج ،نشر في مجلة التواص اللبنانية2007 ،م.
 -21تقديم ورقة علمية حيول المهنيية فيي الصيحافة األردنيية فيي نيدوة ج الصيحافة واععيالم فيي
األردن – الواقع والتطلعاتج التي عقدت في المركز األردني للدراسيات والمعلوميات ،ميايو
.1996
رابعاا :محاضرات في الدورات التدريبية:
 -1تقديم محاضير ات فيي ج اععيالم والعالقيات العاميةج فيي اليدورة التدريبيية لمنيدوبي العالقيات
العامة في األجهزة الحكومية ،مؤسسة اعذاعة والتلسزيون ،ذار .1995
 -2محاضييرة فييي ج تحرييير المقييابالت الصييحسية ج فييي دورة المحييررين الرياضيييين ،الجامعيية
األردنية ،سبتمبر .1995
 -3محاضييرات فييي ج العالقييات العاميية ج فييي الييدورة التدريبييية للنيياطقين اععالميييين فييي أجهييزة
الدولة ،مؤسسة اعذاعة والتلسزيون ،نوفمبر .1995
 -4محاضييرة حييول ج وسييائ االتصييال االلكترونيييةج ،فييي مركييز استشييارات الجامعيية األردنييية،
يوليو .1996
 -5محاضييرة فييي ج فنييون التحرييير الرياضيييج فييي نييدوة اععالميييين الرياضيييين العييرب ،مييايو
1997م.
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 -6محاضيييرة بعنيييوان :ج التيييأثيرات النسسيييية واعجتماعيييية للميييادة اعذاعيييية ج مركيييز التيييدريب
اععالمي ،مؤسسة اعذاعة والتلسزيون ،سبتمبر 1997م.
 -7محاضييرة بعنييوان :ج الدعاييية واعنتخابييات ج ،مركييز استشييارات الجامعيية األردنييية ،أكتييوبر
1997م.
 -8محاضييرتان فييي ج مبيياد اع ييراج الصييحسيج و ج مهييارات المقابليية الصييحسيةج فييي الييدورة
التدريبية التي أقامتها رابطة المؤسسات الخاصة للتعليم العالي 19-14 ،ب 1999م.
 -9ثالث محاضرات حول ج الخبر اعذاعيج و ج الحدي اعذاعييج و ج التحقييق اعذاعييج فيي
الدورة التدريبية التي أقامتها مؤسسة اعذاعة والتلسزيون مايو 2001م.
 -10محاضييرتان ،األولييى بعنييوان ج اععييالم وتشييكي الييرأي العييامج واليانييية بعنييوان ج الخبيير
والتقرير الصحسي ج فيي اليدورة التدريبيية التيي أقامهيا المركيز األردنيي للدراسيات والمعلوميات،
يناير2003 ،م.
 -11محاضرة بعنوان :ج معيقات تطور اععالم العربيج في الدورة التدريبية التيي أقامهيا مركيز
اععالميات لشباب دول البحر المتوسط ،يناير 2004م.
 -12محاضييرة بعنييوان :ج نحييو كتابيية تيياريخ الصييحافة األردنييية ج فييي المنتييد اليقييافي بييالمركز
األردني للدراسات والمعلومات2000/5/20 ،م.
 -13محاضييييرة بعنييييوان :ج اععييييالم والحييييرب النسسييييية ج فييييي المركييييز األردنييييي للدراسييييات
والمعلومات ،نيسان 2003م.
 -14تقديم المحاضرات التالية في الدورات التدريبية للمجلس األعلى لالعالم:
 محاضرة بعنوان ج الصحافة السياسيةج بتاريخ 2005/2/6م.
 محاضيييرة بعنيييوان :ج المسييياهيم األساسيييية فيييي اع يييراج الصيييحسي ،وميييدارس اع يييراج
الصحسي وتطورهاج بتاريخ 2005/7/10م.
 محاضرتان بعنوان :ج الصحافة النسائية في األردن والوطن العربي – النشأة والتطيورج
و ج تحلي ملمون الصحافة النسائيةج بتاريخ 2005/8/16م.
 محاضيييرة بعنيييوان ج ميييد

عيييام :السنيييون الصيييحسية وأوجيييه اسيييتخدامهاج و ج الكتابييية

اع باريييية وسيييماتها :مسييياهيم عامييية ،الخبييير وعناصيييرا ،القواليييب اع بارييييةج بتييياريخ
2006/2/12م.
 محاضييرة بعنييوان :ج فيين المقييال :مسهومييه ،تطييورا ،أنواعييه ج و ج لغيية المقييال :القوالييب
الكتابية وأساليب التعبير اللغويج بتاريخ 2006/3/12م.
 محاضييرة بعنييوان :ج فيين التحقيييق الصييحسي :مسيياهيم عاميية ،ومعييايير ا تيييار موضييوع
التحقيق ج بتاريخ 2006/4/16م.
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 محاضيرة بعنييوان :ج الصييحافة األسييبوعية :نشييأتها ،صائصييها ،ولائسهييا ج و ج تجربيية
الصحافة األسبوعية في األردنج بتاريخ  2006/6/25م.
 محاضرة بعنوان :ج التغطية الصحسية اليقافية والسنية ج بتاريخ 2007/1/30م.
 -15تقديم محاضرة في الدورة التدريبية اليانية للصحسيين التي أقامتها نقابية الصيحسيين ،وكانيت
بعنوان :ج مد

إلى فنون التحرير الصحسي واالعالمييج فيي قاعية الميؤتمرات فيي جرييدة

الدستور ،بتاريخ 2006/3/6م.
 -16عقد ورشة عم تدريبية ليالثة أيام في شيركة فاسيت لينيي فيي مهيارات :المقابلية والتحقييق
الصحسي ،المقال الصحسي ،المجالت ،اع راج الصحسي2006/12/21-19 ،م.
خامساا :أنش ة أكاديمية:
 -1علوية الهيهة االستشارية للمجالت المحكمة االتية :مجلة جامعة تكريت  ،مجلة جامعة وزة
اعسالمية  ،مجلة جامعة الشرق األوسط.
 -2إنجاد اعشراف على عيدد كبيير مين رسيائ الماجسيتير فيي اععيالم فيي جامعيات :الجزائير،
الشرق األوسط  ،البترا .
 -3مناقشة عديد من رسائ الماجستير والدكتوراا في الجامعات األردنية والعربية.
 -4تحكييم أبحياث الترقيية ألسياتذة فيي جامعيات :السيلطان قيابوس ،الشيارقة ،عجميان ،األقصييى،
وزة اعسالمية.
 -5تحكيم أبحاث علمية للنشر في المجالت المحكمة التي تصدرها جامعات :األردنية ،اليرموك،
مؤتة ،إربد األهليية ،الزرقياء الخاصية ،النجياز ،ويزة اعسيالمية ،فيالدلسييا ،السيلطان قيابوس
وويرها.
 -6تحكيم عديد من الكتب لعدد من الجامعات األردنية والعربية ،وودارة اليقافة األردنية.
 -7مقيّم ارجي لعامين متتاليين لبرنامج الماجستير في اععالم بالجامعة الخليجيية فيي البحيرين
.2013/2012
 -8المشاركة في نيدوة ( التأهيي والتيدريس اععالميي فيي اليوطن العربيي – الواقيع واستشيراف
المستقب )  12-11يوليو  /تمود  ،2010كلية اععالم – جامعة القاهرة.
 -9المشيياركة فييي نييدوة ج الحييوار االسييتراتيجي بييين الجامعييات وكلييية القيييادة واألركييانج ،ذار
.2009
-10

المشيياركة فييي نييدوة ج تكنولوجيييا االتصييال و فيياق المسييتقب فييي الييوطن العربيييج،

شومان.2009/4/27 ،
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 -10ا لمشاركة في ندوة ج مشيكالت الصيحافة الورقيية فيي الصيحف اليوميية األردنيية ج شيومان،
نوفمبر .2013
 -11المشاركة في ندوة مجلة ج منبر األمة الحرج بعنوان :ج مسهوم اععيالم فيي اليوطن العربييج
.2009/8/15
 -12نشر مقال علمي معمق بعنوان ج دور مواقع التواص اعجتماعي فيي تسعيي اليقافية العربيية
– السيسبوك أنموذجاً ،مجلة الجسرة اليقافية ،الدوحة – قطر ،سبتمبر .2013
 -13ر ئاسة اللجنة المشكلة من رئيس هيهة االعتماد بودارة التعليم العيالي لتحويي قسيم الصيحافة
واععالم بجامعة اليرموك إلى كلية للصحافة واععالم ،ذار 2008م.
 -14رئاسة اللجن ة المشكلة من رئيس هيهية االعتمياد بيودارة التعلييم العيالي السيتحداث تخصيص
اععالم وتكنولوجيا االتصال بجامعة الشرق األوسط ،مايو 2008م.
-15مقرر لجنة حوار البترا بجامعة البترا لبلع سنوات على التوالي...
-16عليييو هيهييية تحريييير مجلييية ج البصيييائرج المحكمييية التيييي تصيييدرها جامعييية البتيييرا منيييذ عيييام
2005/2004م.
 -17رئيس تحرير مجلة ج أوراق جامعيةج التي يصدرها قسم الصيحافة واععيالم بجامعية البتيرا
منذ نشأتها سنة 1994م.
 -18علو هيهة تحرير مجلة حوليات كليات اآلداب التي تصيدر عين جمعيية كلييات اآلداب فيي
الجامعات العربية في أعدادها األولى...
 -19علو لجنة التعيين والترقية بجامعة البترا لعدة سنوات متتالية.
 -20المشيياركة فييي مييؤتمر اتحيياد الجامعييات العربييية مميييال لييرئيس جامعيية البتييرا ،فييي أسيييوط
بمصر2001 ،م.
 -21المشيياركة فييي مييؤتمر عمييداء كليييات اآلداب بالجامعيية العربييية فييي جامعيية دمشييق ،إبري ي
2004م.
 -22رئاسة جلسات في مؤتمر جامعة فيالدلسيا الدولي في سنتين متتاليتين .2006/2005
 -23علوية لجنة الدراسات العليا في كلية اآلداب والعلوم بجامعة البترا منذ .2008/2007
 -24نائب عميد كلية اآلداب والعلوم من يناير 2007م.
 -25كتابة تعقيب على ورقة د .حياة عطية في ندوة نحيو نظيام عربيي جدييد ،التيي عقيدتها هيهية
جائزة سليمان عرار في منتد السكر العربي بتاريخ .2008/11/13
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أنش ة ثقافية وإعالمية:
 -1تقييديم محاضييرة فييي الييذكر الخمسييين لتأسيييس الجامعيية العربييية ،بمدرسيية الحسيينية اليانوييية
للبنات ،ذار .1995
 -2محاضرة في ج السن الصحسيج بالمدارس النموذجية العربية ،فبراير .1997
 -3رئاسة جلسة ندوة ج الصحافة األسبوعية ج بمؤسسة شومان ،يوليو .1997
 -4محاضرة بعنوان :ج قراءة نقدية ألداء المحطات التلسزيونية السليائية العربيية ج بيديوان وليي
عهد أبو لبي ،فبراير 1999م.
 -5تقديم محاضرة األستاذ محمود الشريف بعنوان :اععالم والصحافة فيي األردن بيين الماضيي
والمستقب ج في شومان ،يوليو 2001م.
 -6المشيياركة فييي فعاليييات نييدوة ج اليقافيية واععييالم ودورهييا فييي الييدفاع عيين ثوابييت األميية ج فييي
المركز األردني للدراسات والمعلومات ،حزيران 2007م.
 -7علوية اللجنة العلمية للمركز األردني للتدريب اععالمي في المجلس األعلى لالعالم.
 -8علييوية لجنيية تسييوية القلييايا اععالمييية بييالمجلس األعلييى لالعييالم – ( قب ي إلغائييه) ين ياير
2004م.
 -9رئاسة اللجنة التحليرية التي أعدت ألربع ندوات علميية عقيدتها كليية اآلداب بجامعية البتيرا
بين عامي  2000و .2004
 -10رئاسة لجنة ا تيار المذيعين لمؤسسة اعذاعة والتلسزيون ،سبتمبر 2003م.
 -11رئاسية إحيد جلسيات النيدوة اععالميية التييي أقامهيا قسيم الصيحافة واععيالم لجامعية البتييرا
بعنوان :ج اععالم األردني – رؤية مستقبليةج مايو 2005م.
 .12علوية لجنة جائزة الحسين لالبداع الصحسي في نقابة الصحسيين ليالثة أعوام متتالية.
 -13علوية اللجنة اععالمية المنبيقة عن ج اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ج أكتوبر .1996
 -14رئاسيية إحييد جلسييات نييدوة ج محمييود سيييف الييدين اعيرانييي – سيييرته وأدبييهج التييي عقييدتها
ودارة اليقافة ،أكتوبر .1999
 -15رئاسة إ حد جلسات ملتقى اععالميين الشباب األول ،الذي عقد في فنيدق راديسيون سياس،
نيسان 2008م.
 -16علوية لجنة جائزة اععالم البيهي التي ترأسها سيمو األمييرة رييم العليي وعليوية :السييدة
ليلى شرف ،ود .نبي الشريف ،ود .محمد مصالحه ،أوسطس 2008م.
 -17نشر عدد كبير من المقاالت في الصحف :الرأي ،الدستور ،اللواء ،األسواق.
 -18االلتزام بزاوية مقالية في جريدة ج اللواءج األسبوعية بعنوان :ج هموم أمةج لمدة سيتة أشيهر
من  2005/1/1إلى 2005/6/30م.
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 .19المشيياركة المتصييلة فييي مناقشييات النييدوات اليقافييية التييي يعقييدها المركييز األردنييي للدراسييات
والمعلومات.
 -20المشاركة المتصلة في المدا الت الصحسية ردا ً عليى أسيهلة الصيحسيين فيي المسيائ اليقافيية
واععالمية ،للصحف اليومية واألسبوعية.
 -21المشاركة في عديد البرامج اعذاعية والتلسزيونية ،سواء كانيت مسيجلة أم عليى الهيواء حيول
مختلف القلايا اععالمية واليقافية .
-22المشياركة فييي إحتسالييية جريييدة الدسيتور بمناسييبة ج أربعييين سيينة عليى إصييدارها بكتابيية مقييال
طوي بعنوان :الدستور أربعون عاما ً من العطاءج.
 -23ميين المحطييات التلسزيونييية التييي تمييت المشيياركة فييي برامجهييا :التلسزيييون األردنييي ،محطيية
العربية ،ال  ،MBCالرأي ،دبي ،اع بارية ،الرسالة.
وم ن اعذاعات :اعذاعة األردنية ،البرنامج الياني فيي اعذاعية األردنيية ،إذاعية القيوات المسيلحة،
إذاعة حياة  ،FMإذاعة صوت البلد ،إذاعة وطن ،إذاعة فرز ،إذاعة صوت العرب.

12

