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    املؤهالت العلميةاملؤهالت العلميةاملؤهالت العلميةاملؤهالت العلمية::::

من  1998وبرتتnب اخلامس iىل اململكة يف iام  96.7الثانوية العامة يف الفرع ا3ٔديب مبعدل  •
 .مدرسة الطيبة الثانوية

وبتقد|ر جCد  2.96مبعدل ) اuلغتني إاليطالية وإالجنلزيية(درwة الباكلوريوس يف اuلغات احلديثة  •
 .من اجلامعة ا3ٔردنية 2002يف iام  مرتفع

من  2006يف iام وبتقد|ر ام�ياز  99وإالدارة الس:ياحCة مبعدل  �ق�صاددرwة املاجس:تري يف  •
 . wامعة روما، ايطاليا

  .من wامعة �بويل، ايطاليا 2010درwة ا�كتوراه يف إالدارة الس:ياحCة بتقد|ر ام�ياز يف iام  •
    اخلربات اخلربات اخلربات اخلربات العملية العملية العملية العملية ::::

ولغاية  07/09/2014ابتداء من  )فرع العق�ة( معيد لكية الس:يا9ة والف�ادق يف اجلامعة ا3ٔردنية •
06/09/2015.    

 07/09/2014فرع العق�ة ابتداء من / املرشف iىل ٕادارة الشؤون الطالبية يف اجلامعة ا3ٔردنية  •
    .06/09/2015حىت 

وحىت  1/5/2013معة ا3ٔردنية ابتداء من مد|ر و9دة إالiالم والعالقات العامة والثقافCة يف اجلا •
07/09/2014.    



�جلامعة ا3ٔردنية ٕابتداء من الفصل الثاين  والس:يا9ة ا3ٓ;ر لكيةيف دارة الس:ياحCة رئnس قسم االٕ  •
    .9/9/2013وحىت  2011/2012

 )إالدارة الس:ياحCة الحقاً (  يف قسم إالرشاد والتطو|ر الس:يا� ٔ�س:تاذ مساiداجلامعة ا3ٔردنية،  •
    . 2011/2012ام اجلامعي تداء من العاب 

يف لكية ا3ٔمري سلطان uلس:يا9ة و�دارة  ؤ�س:تاذ مساiد رئnس قسم إالدارة الس:ياحCة والضيافة •
    .w2010/2011امعة الفCصل uلعام اجلامعي  -

wامعة الفCصل uلعام  –مد|ر و9دة شؤون الطلبة يف لكية ا3ٔمري سلطان uلس:يا9ة و�دارة  •
    . 2010/2011اجلامعي 

يف قسم إالرشاد والتطو|ر الس:يا� uلعام اجلامعي �ري م�فرغ اجلامعة ا3ٔردنية، حمارض  •
2009/2010 .    

    .2009/2010، الفصل الصيفي )معون سابقا(حمارض �ري م�فرغ يف لكية ا3ٔردن اجلامعية uلف�دقة  •

-ة ما بني حز|ران�ريطانيا، �حث زا�ر يف معهد الس:يا9ة والتغري الثقايف �الل الفرت /wامعة ليدز  •
    .2009اكنون ا3ٔول 

    .2005- 2002اجلامعة ا3ٔردنية، ٕاداري يف و9دة الق�ول وال£سجيل بني iايم  •

اجلامعة ا3ٔردنية، حمرر م�طوع يف جريدة صوت الطلبة الصادرة عن عامدة شؤون الطلبة يف  •
    .2002-1999اجلامعة �الل الفرتة بني iايم 

  ::::ا�وراتا�وراتا�وراتا�ورات

 .2000ايطاليا، / دانيت الي¦رييمعهد دورة اuلغة إاليطالية،  •

 . 2002دورة اuلغة ال̈رتية، اجلامعة ا3ٔردنية،  •

 .1998دورة يف احملافظة iىل البªnة، م�تجع طيبة زمان،  •

 .2003اجلامعة ا3ٔردنية،  دورة القCادة، •

 .2003اجلامعة ا3ٔردنية،  ،دورة ®ارات الن¦اح •

 .2003دورة العروض وتذوق الشعر، مؤسسة البابطني،  •



دورة يف بناء القدرات لتحسني مس:توى اجلودة يف التعلمي الس:يا� والف�ديق، الواك± ا3ٔمر|كCة  •
 .2012، عامن )مرشوع س:يا9ة(uلتمنية ا�ولية 

، مركز ¾منية القوى ال½رشية، اجلامعة (SPSS)صايئ ٕ�س:ت¹دام �ر�مج دورة الت·ليل �ح •
 .2012ا3ٔردنية، 

 .2012، عامن، (SABRE)واكالت الس:يا9ة والسفر دورة يف �ر�مج احلجوزات ل •

 .2014دورة ٔ�اكدميية التطو|ر البحيث واملهين، اكليفورنيا،  •
 :املؤمتراتاملؤمتراتاملؤمتراتاملؤمترات

 .2005اجلزا�ر،  -م�تدى طريق الوا9ات البnيئ، والية الغرداية •

 . 2005مالطا،  -امللتقى املتوسطي �وي �ح�ياwات اخلاصة، غوزو •

 .2006ايطاليا،  -روما ،مؤمتر تقCمي الرتاث الثقايف •

 .2007مؤمتر 9ل الزناiات بواسطة احلوار الثقايف، هولندا،   •

مرص، -إالسك�دريةمؤمتر تطو|ر التعاون الش:بايب العريب ا3ٔورويب وبناء الش:باكت إالقلميية،  •
2009. 

 .2008مرص، -م�تدى الش:باب العريب الثالث، إالسك�درية •

 .2008مرص، - ية، إالسك�در اخلامس م�تدى إالصالح العريب •

 .2009مرص، -إالسك�دريةم�تدى الش:باب العريب الرابع،  •

 .2009مرص، -إالسك�درية م�تدى إالصالح العريب السادس، •

 .2008ملتقى العمل التطوعي وتعز|زه، اليو�ن،  •

 .2008ايطاليا،  -مؤمتر حامية الرتاث الثقايف العاملي، روما •

 .2008 اس:بانيا، -مؤمتر املرٔ�ة وا3ٔد�ن، �رشلونة •

، عامن، "حنو تطو|ر مؤسسات العمل الش:بايب العريب"م�تدى الفكر العريب حتت عنوان  مؤمتر  •
2008. 



ا�ي مت مؤمتر التقاليد والتحوالت الس:ياحCة والرتاث والثقافة يف الرشق ا3ٔوسط وشامل ٕافريقCا  •
 .2009تنظميه من ق�ل wامعة ليدز الربيطانية، عامن، 

 .2009اس:تونيا،  -تقليدية يف احلوار الثقايف، �لنيملتقى حول الطرق �ري ال  •

 .2010اليوم العلمي الثاين ملعهد ا3ٓ;ر، اجلامعة ا3ٔردنية، عامن،  •

 .2010ملتقى الس:يا9ة والسفر، الهيئة العامة uلس:يا9ة وا3ٓ;ر، wدة،  •

 .2011الهيئة العامة uلس:يا9ة وا3ٓ;ر، الر�ض، ملتقى الس:يا9ة وإالس£Øر،  •

 .2012ا�ويل حول ثقافة ا3ٔنباط، اجلامعة ا3ٔردنية، البرتاء، ٔ��ر املؤمتر  •

مرشوع (ورشة معل حول البحث العلمي يف الس:يا9ة والضيافة، الواك± ا3ٔمر|كCة لالمناء ا�ويل  •
 .2014س:يا9ة، ٔ��ر 

، مدينة سان دييغو (ICHRIE)مؤمتر م�ظمة املؤسسات التعلميية يف قطاiات الضيافة واملطامع  •
 .2014، )وال�ت املت·دة ا3ٔمر|كCةال(
 

  :املؤلفات وا3ٔوراق العلمية

دراسة عن القطاع الس:يا� يف ج�وب اململكة (البرتاء، وادي رم، والعق�ة؛: كتاب املثلث ا�هيب •
  .2007ا3ٔردنية الهامشية؛  âرش بدمع من ٔ�مانة عامن؛ 

جمw æامعة املå سعود uلس:يا9ة  ،ج الس:يا� ا3ٔردينتملن اتنافس:ية وä�ٔرها iىل امللكCة ا3ٔردنية  •
 . 2011وا3ٓ;ر، 

قدمت مضن ورش العمل اليت نظمهتا " ä�ٔر الس:يا9ة يف تطو|ر املواقع الرتاثية"ورقة معل بعنوان  •
اكنون  20لكية ا3ٔمري سلطان uلس:يا9ة وإالدارة iىل هامش ملتقى wدة uلس:يا9ة والسفر بتارخي 

 .2010ا3ٔول 

قدمت " لوìة الس:ياحCة وس:بل تطو|ر املنتج الس:يا� السعوديٕادارة ا"ورقة معل بعنوان  •
مضن ورش العمل اليت نظمهتا لكية ا3ٔمري سلطان uلس:يا9ة وإالدارة iىل هامش ملتقى wدة 

 .2010اكنون ا3ٔول  u 21لس:يا9ة والسفر بتارخي

 .2013مطابع ا�س:تور، عامن، . املفاهمي، ا3ٔسس، واملقومات: كتاب الس:يا9ة البيCíة •



تاب إالرشاد الس:يا� ؤ�دوات ٕادارة اîموiات الس:ياحCة، عامدة البحث العلمي، اجلامعة ك  •
 .2015ا3ٔردنية، عامن، 

ة مياæî العل ، قرية طيبة زماندراسة 9ا± ل :تطو|ر املواقع الرتاثية يف تنويع املنت¦ات الس:ياحCةä�ٔر  •
 .2015س½مترب ) 1/2(العدد  -ىف اðî التاسع )wامعة الفCوم( للكية الس:يا9ة والف�ادق

• ALRAWADIEH Z., (2010). Tourism Impact on the Dialogue between 
Cultures, presented in a conference in Portugal, and scheduled to be 
published in the collection of "From Here to 
Diversity: Globalization and Intercultural Dialogues", Cambridge 
Scholars Publishing, 2010. 

• Alrawadieh, Ziad and Johnson, Deborah (2012) Building Sports 

Tourism and Event Portfolios – Key Success Factors in Middle East 

Sports Tourism: A Case Study. London Journal of Tourism, Sport and 

Creative Industries. 01/2012; 6(7):30-41. 

• Alrawadieh, Ziad, Everyday Life of the Nabataeans in Ancient Petra: A 

Modern Tourism Product (2013). Studies on the Nabataean Culture, 

Refereed Proceedings of the International Conference on the 

Nabataeans Culture, Deanship of Scientific Research - University of 

Jordan, Vol. 1, pp. 159-169, 2013. 

• ALRAWADIEH Ziad and Zaid ALRAWADIEH, (2015) The Study 

Motivations and Preferences of Students Majoring in Hospitality and 

Tourism Management-Related Programs: a Study of Students in 

Jordan, Journal of Tourismology, Vol 1, No 1,  pp. 16-30. 



• ALRAWADIEH Ziad and Zaid ALRAWADIEH , (2015) Insights into 

the Tourist Movement between Turkey and Jordan, Journal of Turizm 

& Araştırma Dergisi, Vol 4, No 1.  

 عضوية اuل¦ان ا3ٔاكدميية:

 .جلنة اخلطة يف لكية ا3ٓ;ر والس:يا9ة، اجلامعة ا3ٔردنيةعضو  •

عضو جلنة البحث يف اâشاء �ر�مج مشرتك يف الف�ادق بني اجلامعة ا3ٔردنية ولكية ا3ٔردن اجلامعية  •
 .2014س:يا� والف�ديق، uلتعلمي ال 

 .2014عضو جلنة ٕاiداد عرض تقدميي حول اجلامعة ا3ٔردنية،  •

 .ضابط إالرتباط للكية ا3ٓ;ر والس:يا9ة مع جلنة إالح�فال �ليوبيل ا�هيب uل¦امعة ا3ٔردنية •

املرشف iىل �رامج التدريب لطلبة قسم إالدارة الس:ياحCة يف اجلامعات املرصية �لتعاون مع  •
 . 2012ريب العريب، جملس التد

مقرر اuلجنة التنظميية اخلاصة �س:تق�ال طلبات الرتحش ٕالنت¹ا�ت احتاد طلبة اجلامعة ا3ٔردنية  •
 .فرع العق�ة/

 . جلنة ٔ�عضاء هيئة التدر�س يف لكية ا3ٓ;ر والس:يا9ة، اجلامعة ا3ٔردنيةعضو  •

 : مقمي يف iدد من اîالت العاملية من ٔ��رزها •
 .(Tourism Management Journal)ة Cجمæ إالدارة الس:ياح  -

 ,European Journal of Tourism)بية uلس:يا9ة والضيافة اæî ا3ٔورو  -
Hospitality, and Recreation). 

عضو جلنة حتديد التخصصات ا�قCقة يف اîاالت الس:يا9ة والف�دقCة، هيئة ٕاع�د مؤسسات  •
 .التعلمي العايل، ا3ٔردن

هيئة ٕاع�د مؤسسات ع�د واجلودة uلتخصصات الس:ياحCة والف�دقCة، عضو جلنة وضع معايري االٕ  •
 .التعلمي العايل، ا3ٔردن

 .عضو جلان التقCمي لٕالع�د وضبط اجلودة يف هيئة إالع�د ملؤسسات التعلمي العايل ا3ٔردنية •



العام (ية لٕالiداد حلفل خترجي الفوج التاسع وا3ٔربعني من طلبة اجلامعة ا3ٔردن عضو اuل¦ان العليا  •
 ).2013/2014اجلامعي 

 .2013/2014لك�اب الس:نوي يف اجلامعة ا3ٔردنية uلعام اجلامعي لٕالiداد u عضو اuل¦ان العليا  •

 .2013مقرر جلنة تنظمي معرض القرية الس:ياحCة العاملية يف اجلامعة ا3ٔردنية،  •

 .2012، )ندوسٔ�|رازموس مو (عضو جلنة تقCمي الطلبات املقدمة لرب�مج احلراك ا3ٔاكدميي  •

 .2012عضو جلنة الس:يا9ة يف مؤمتر ا3ٔمم املت·دة حول التمنية املس:تدامة،  •

 .2013يف لكية ا�راسات ا�ولية والعلوم الس:ياس:ية، " اخلرجي ا�ي �ريد"عضو جلنة مؤمتر  •

 .2013مقرر جلنة ا�iاية وإالiالن والرiاية وال£سويق ٕالذاiة اجلامعة ا3ٔردنية،  •

 .2013/2014د وإالرشاف iىل اæî إاللكرتونية uل¦امعة ا3ٔردنية uلعام اجلامعي عضو جلنة إالiدا •

املرشف iىل  تنظمي اح�فاالت م�ح ا�كتوراه الفخرية لسمو ا3ٔمري الوليد �ن طالل، دو± ا�كتور  •
 ).وز|ر التعلمي العايل السعودي(عبدالسالم اîايل، ومعايل ا�كتور �ا� العنقري 

 .2014/2015اجلامعة ا3ٔردنية فرع العق�ة uلعام اجلامعي بعة إالس£Øر يف عضو جلنة م�ا •

ٔ�مني رس جلنة إالiداد ٕالنت¹ا�ت ٕاحتاد طلبة اجلامعة ا3ٔردنية فرع العق�ة uلعام اجلامعي  •
2015/2016. 

 .2014/2015عضو جلنة التحقCق يف قضا� الطلبة يف اجلامعة ا3ٔردنية فرع العق�ة uلعام اجلامعي  •

wامعة الريموك، ٔ��ر / لكية الس:يا9ة والف�ادق و اuلجنة العلمية ملؤمتر الس:يا9ة الثاين يف عض •
2015. 

/ يف لكية البرتا uلس:يا9ة وا3ٓ;ر البرتا ا�ويل ا3ٔول uلس:يا9ة الثقافCةعضو اuلجنة العلمية ملؤمتر  •
 .2015 ، ٔ��رwامعة احلسني �ن طالل

) يف جماالت التعلمي والتدريب الس:يا� والف�ديق(نك ا�ويل عضو جلنة التقCمي اخلار  ملشاريع الب  •
 .2014يف وزارة التعلمي العايل الفلسطي"Cة، 

 .2011عضو اuلجنة العلمية ملؤمتر الس:يا9ة ا�ويل اخلامس، بي"Cاك، الربتغال،  •

، بي"Cاك، "اس:تدامة الوìات الس:ياحCة"عضو اuلجنة العلمية ملؤمتر الس:يا9ة ا�ويل السادس  •
 . 2013لربتغال، ا



  :ال"شاطات �ري ا3ٔاكدميية

 .1999عضو م�طوع يف تنظمي دورة احلسني الر�ضية،وزارة الش:باب، عامن،  •

 .ا3ٔردن-بnت ا3ٔنباط، البرتاء"عضو يف الهيئة العربية uلثقافة والتواصل احلضاري  •
  .عامن/ ليةعضو مؤسسة ٔ�صدقاء ايطاليا، وزارة اخلارجCة إاليطالية ممثæ �لسفارة إاليطا •

 .2002عضو يف جلنة التذوق ا3ٔديب، اجلامعة ا3ٔردنية، عامن،  •

 .ا3ٔردن -عضو م�تدى ش:باب ا3ٔردن، عامن •
 .ا3ٔردن-، البرتاء"قوافل" عضو هيئة البرتاء لٕالشعاع احلضاري واحملافظة iىل الرتاث  •

 .عضو مجعية البªnة ا3ٔردنية، ا3ٔردن •

 :اجلوا�ز و املنح 

 .2000دبية، اجلامعة ا3ٔردنية، wا�زة إالبداع ا3ٔ  •

 .w2001ا�زة إالبداع ا3ٔدبية، wامعة عامن ا3ٔهلية،  •

 .w2005ا�زة ا�و± ال£شجيعية يف فن املقا±، وزارة الثقافة،   •

  .w2014ا�زة فCالدلفCا 3ٔحسن كتاب مؤلف، ُم�حت لك�اب الس:يا9ة البيCíة يف ٔ��ر  •
uلغاتا: 

 .العربية •

 .إالجنلزيية •

  .�يطالية •


