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 معلومات شخصیّة

 
  : 1970المیالد سنة   األردنَعّمان : مكان المیالد  أردنيّ : الجنسیّة

                                                       
 الّدرجات العلمیّة

 
  درجة الّدكتوراه

    )2012( شباط: التأریخ
      البیئیّة  التّحلیل البیئّي والنّمذجة:التّخّصص 

   (UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA)  مالیزیا  بُترا جامعة :الجامعة
                                   مالیزیا والیة سیالنجور،: عنوان الجامعة

    .)3.82/4.00 (:المعدّل التّراكميّ 
 ممتاز: التقدیر

 اصطناعیّة لتقییم خصائص المیاه وتمییز أنماط استعماالت األراضي في حوض نھر ِكنتا تصمیم شبكات عصبیّة: عنوان رسالة الّدكتوراه
 

ّلوث البیئّي وتقنیات معالجتھ مثلقّررات الم عدد من ةراسیّة لبرنامج الدّكتوراه دراس الخّطة الدّ شملت ، ة المیاه وضبط الملوحة واالستصالحیّ نوع، والت
ّقنیات التّحلیلیّةو  .تصمیمھا وأسالیبھا: األبحاث في العلوم البیئیّة، وتقنیة ضبط تلّوث المیاه، و في العلوم البیئیّةالت

 
 درجة الماجستیر

 
   )1999( آب: التأریخ

      یئة وإدارتھا علوم الب:التّخّصص
  ةالجامعة األردنیّ : الجامعة

  األردن –عَّمان : عنوان الجامعة
    ) 3.58/4.00 (:المعدّل التّراكميّ  

  جیّد جدّا: التقدیر
ٍ بالمیاه المنزلیّة العادمة : عنوان رسالة الماجستیر ّ  خصائص الفي المعالجةدراسة اآلثار طویلة األمد للّري  الّزیتون وخصائص ربة الكیمیائیّة وإنتاجت

 ثماره
 

َ شملت طرق ، و)مد متقىتوسم( الكیمیاء البیئیّة للتّربة، وللبیئة  الملّوثات الكیمیائیّةالمقّررات مثل عدد من  الخّطة الدّراسیّة لبرنامج الماجستیر دراسة
ّ  المتعدبعض المواإضافة إلى ، )مد متقىتوسم (الحیويّ  ءاإلحصا، وتحلیل المیاه والتّربة والنّباتات ّ قة بالل  . واإلدارة البیئیّة البیئيّ خطیطت

 
 درجة البكالوریوس

 
    )1993( الثاني كانون: التأریخ

  .  كیمیاء: التّخّصص الّرئیس
  علوم البیئة : التّخّصص الفرعيّ 

  جامعة الیرموك: الجامعة
    إربد، األردن: عنوان الجامعة

     %)72.3 (:المعدّل التّراكميّ 
  جیّد: التقدیر

 
َ بكالوریوس في العلوم الّطبیعیّة الخّطة الدّراسیّة لبرنامج الشملت ّ  من المواد النّظریّة والعملیّة مثل الكیمیاء ال العدید ّ كیمیاء ال، وحلیلیّةت حلیل ت
ّلّوث البیئيّ ، و)الفیزیائیّة (بیعیّةطّ الكیمیاء ال، واآلليّ  الموادّ ضافة إلى بعض إ، لم التّربةع، وعلم المیاه، والمخاطر البیئیّة، والت

قة ّبتخطیط  ّ     .تھاوإدارالموارد الّطبیعیّة المتعل
  المجال المعرفيّ 

 
ف   ةُ َعّ اِد  ه اِت  اع سّ ِ  م ّعل اَل  األردنيِّ  العاليِّ  ال فيَّ  ال ع از  ال ّ ّق ل م ر ن ك اُت أنه  لّل ّ ّ ةال ل ّا   : ال

  
ل ال(1)  ل ّ اّل جة ال ة(2)                           ةيّ واّل ّل ل اء اّل ة   (3)                         ال اه و  م

 



 الخبرات
  

2019 - 
 عضو ھیأة تدریس: المسّمى الوظیفيّ 

  أستاذ مساعد ):األكادیمیة(الرتبة 
  )تعیین مشترك(كامل دوام : طبیعة الدوام

   جامعة جرش: المنظمة
   ومالزراعة والعل: الكلیة

  )الكیمیاء( العلوم الطبیعیة): 1(القسم 
   )التغیر المناخي والزراعة المستدامة (العلوم الزراعیة): 2(القسم 

  األردن ،جرش :العنوان
  GIS(.1(و ) RS(و ، في الكیمیاء، والعلوم البیئیة، والتغیر المناخي) ماجستیر(و ) بكالوریوس(تدریس مساقات : المھام الوظیفیّة

  
2013 - 

 باحث ومستشار علمّي : سّمى الوظیفيّ الم
 دوام جزئّي : طبیعة الدوام

   دّراساتمركز النّجداوّي للتّرجمة وال: )1 (المنظمة
   والتّدریبمركز ُمتون لالستشارات ): 2(المنظمة 
  األردن ،عّمان :العنوان

ّ ) التحریر(الترجمة، والتنقیح : المھام الوظیفیّة ، )النقد العلميّ (ة العلمیة عوالمراج والتحلیل اإلحصائي النّوعّي، ،ّميّ لغوي، والتحلیل اإلحصائي الكال
  .)المقاالت العلمیة(وتصمیم نماذج أبحاث الماجستیر والدكتوراه، وإعداد أدوات أبحاث رسائل الماجستیر والدكتوراه وأوراق النشر 

  
  انقطاع بسبب الدراسة للحصول على شھادة الدكتوراه     2012- 2007

 
2000 -2006   

   مساعد بحث وتدریس: المسّمى الوظیفيّ 
  دوام كامل: طبیعة الدوام

  إدارة األرض والبیئة: مسالق
   الموارد الّطبیعیّة والبیئة: الكلیة

   الھاشمیّة الجامعة :المنظمة
 األردن الّزرقاء، :العنوان 

یّةالمیاه  وكیمیاء ،وكیمیاء التّربة ، لمواد علم التّربةيّ الجانب العملتدریس :  تدریس كمساعدالمھام الوظیفیّة ّ  .لطّالب البكالوریوس في الكل
ّلّوث حاالت من لدراسة في عدّة مشاریع المشاركة  :بحث كمساعد المھام الوظیفیّة  في مصنع ھاوتآكل البیئّي كدراسة صدأ أنابیب المیاهالت

ّربة الكیمیائیّة في للتّربة  ودراسة إضافة َخبَِث محطات معالجة المیاه المنزلیّة العادمة،فوالذ ّباتاتفيو خصائص الت إلى إضافة  ھذا . الن
  .لعدّة جھات حكومیّة وصناعیّة لمراقبة نوعیّة میاه الشّرب ونوعیّة المیاه العادمة الّصناعیّة دوریّةدراسات استشاریّة المشاركة في 

  
  الماجستیرراسة للحصول على شھادة انقطاع بسبب الدّ      1999- 1996

  
1996 -1997   

   مساعد  تدریس: المسّمى الوظیفيّ 
  دوام كامل: طیعة الدوام

  الكیمیاء: القسم
  الطبیعیّة العلوم: الكلیة

  الجامعة األردنیّة: المنظمة
 عّمان، األردن: العنوان

یات العلمیّة ومتابعة تنفیذ  العملیّة لطالب الّسنة األواّمةشملت المھامُّ الوظیفیّة تدریس مساقات الكیمیاء الع :المھام الوظیفیّة ّ لى في مختلف الكل
ّالب للتّجارب المختلفة وتقییم أدائھم  .الط

  
) 1993 -1996(   

  فنّّي مختبرات: المسمى الوظیفي
  دوام كامل: طبیعة الدوام

   الّصیدلة: القسم
   العلوم الّطبیّة المساندة: الكلیة

                          جامعة اإلسراء: المنظمة
 عّمان، األردن: وانالعن

  إلىإضافة  الستخدام الّطالبتھا وتھیئھاوضبط الكیمیائیّة والمحالیل والمخالیط، ومعایرة األجھزة المخبریّةالموادّ تحضیر  :المھام الوظیفیّة
ّ ا ّحلیل اآلليّ لشرح النّظرّي والعملّي للت   .میاء العقاقیرالّصیدلة الّطبیعیّة والكیمیاء الّطبیّة وكیو جارب في مختبرات الت

                                                
1 Remote Sensing (RS) . Geographic Information System (GIS) 



 األنشطة المھنیّة
 

  التدریبیّة المھنیّةالدّورات: 
ّحالیل الفیزیائیّة والكیمیائیّة للمیاه والمیاه العادمة1.   الت
ّحالیل الكیمیائیّة في مْختبرات َجداول الّرقابة النّوعیّة 2.  الت

ّقییم الجامعيّ 3.  ّدریس والت  تقنیات الت
ّحلیل برنامج خدامباست البیانات وتحلیل معالجة4.     )SPSS (اإلحصائيّ  الت

 ورشات العمل: 
ّناضح العكسّي في معالجة میاه الّشرب والمیاه العادمة1.   استخدام تقنیة الت

 الواقع الحالّي واآلفاق المستقبلیّة: المیاه الّرمادیّة2. 
 حقائق علمیّة:  الّشرب في األردننوعیّة میاه3. 
 وعیّة میاه الّشرب في األردنبة نالمشروع الوطنّي لمراق4. 
 ھاخداموإعادة است المیاه العادمة الَحَضِریّةمعالجة  5.
عةاإللكترونیّة قواعد المنشورات االستخدام الفعّال لخدمات  6.   :الُمَجمَّ

(EBSCOhost, Emerald, ProQuest, RefWorks, ScienceDirect, SciFinder, Scopus, and Wiley Interscience)  
   مھاراتال 

ّغة اإلنجلیزیّة 1- َ  :الل     :یلي، وكانت النتیجة كما )2003(تّموز  )17( ریخأبت) TOEFL(امتحان  تُ مْ دَّ ق
  العالمة  المؤشر

  (PBT)   حسب نظام االمتحان الورقيّ )637/677( أي ، (CBT)حسب نظام االمتحان الُمَحوسب) 270/300(  :التحصیل اإلجمالي
  )27/30(  :االستماع

ّغة   )27/30(  :الكتابة/قواعد الل
  )27/30(  :القراءة
  )5.0/6.0(  :)ءاإلنشا(الكتابة 

  
 :مھارات الحاسوبیّةال2- 

صیانة وإصالح أجھزة ، و)Visual Basic(البرمجة باستخدام ، وأدوبي فوتوشوب، و)ICDL (الدّولیّة بوالحاسرخصة استعمال 
  .بوالحاس

 
ّعامل معأمتلك معرفة جیّدة: أخرى مھارات3-   : وخبرة في الت

 
Attrasoft Predictor Neuralyst SPSS  .1.3ّشبكات العصبیّة االصطناعیّة   2برمجیّات ال
Auto2Fit NuClass SVMLight  
Forecaster NeuroIntelligence StatGraphics Centurion  
NeuralPower NuMap StatSoft STATISTICA NeuralWorks Professonal II/Plus 

  
StatSoft STATISTICA SVMLight  .2.3 ّّم اآللي ّعل  :3 برمجیّات الت

  
AMOS MedCalc StatGraphics Centurion .3.3 ّّحلیل اإلحصائي  : برمجیّات معالجة البیانات والت
EViews Minitab StatSoft STATISTICA  
GraphPad Prism MPlus Systat SigmaPlot  
JMP NVivo SAS SPSS 

  
ّزانات الكیمیائیّة في األنظمة لحساب حوسبةمالكیمیائیّة الالنّمذجة  برامج4.3.    :الّطبیعیّة االت

SOILCHEM        التّربة: 
 MINEQ, PHREEQC, MINTEQA2, PCWATEQ, MINEQL+        4:هالمیا 

 
 )Exelis ENVI(برمجیّات االستشعار من بُعد، ومنھا برنامج  5.3.

  
  )MapInfo ( و،Global Mapper)(و ) ArcGIS(برامج ومنھا ، )GIS(نظم المعلومات الجغرافیّة  برمجیّات 6.3.

  
   الھوایات

 .طرنج، والمشي، ولعب الشّ المطالعة

                                                
2 The Multi-Layer Perceptron (MLP); Radial Basis Function (RBF) Neural Networks; Probabilistic Neural Networks (PNN); Generalized 
Regression Neural Networks (GRNN); and the Self-Organizing Feature Maps (SOFM), also known as the Kohonen Self-Organizing Maps. 
3 Support Vector Machines (SVM); Naïve Bayes Classifiers, and the k-Nearest Neighbor Classifier. 

 خفضة درجة الحرارةمیاه المحیطات واألنھار والبحیرات واألمطار والمیاه الجوفیّة والمیاه الحاّرة من  4



  
 المنشورات العلمیّة

 
 :مؤلف رئیس

 
1: Gazzaz, N.M., Kamil, M., Firuz, M., Zaharin, A., and Juahir, H. 2012. Characterization of spatial patterns in river 

water quality using chemometric pattern recognition techniques. Marine Pollution Bulletin 64 (4): 688-698. (Impact 
Factor (IF): 2.359).  

ِّف***  ذاُت أھمیّة  على أنّھا (Earth Emphasis: Center for Top Earth and Environmental Science Research)  ھذه المقالة من قبلتُصن
ّقدّم في مجال علوم األرض خاّصة َْفت أنظار المجتمع العلمّي إلى المقا) Earth Emphasis (تعمل. للت ّةعلى ل َُّف على تُصَ ، والتي الت العلمیّة اإلبداعیّة الفذ ن

ّھا ُّل المقاالِت األفضل في مجال أبحاث علم األرض والدّراسات البیئیّة أن   .تُمث
2: Gazzaz, N.M., Kamil, M., Zaharin, A., Juahir, H., and Firuz, M. 2012. Artificial neural network modeling of the 

water quality index for Kinta River (Malaysia) using water quality variables as predictors. Marine Pollution Bulletin 
64 (11): 2409-2420. (IF: 2.359)  

3: Gazzaz, N.M., Kamil, M., Hafizan, J., Firuz, M., and Zaharin, A. 2013. Water quality assessment and analysis of 
spatial patterns and temporal trends. Water Environment Research 85 (8): 751-767. (IF: 0.890)   

4: Gazzaz, N.M., Kamil, M., Juahir, H., Firuz, M., and Zaharin, A. 2015. Artificial neural network modeling of the 
water quality index using land use areas as predictors. Water Environment Research 82 (2): 99-112 (IF: 1.134))  

 النھر باستخدام الشبكات العصبیة یربط نوعیة میاه نھر باستعماالت األراضي في حوضمن نوعھ في تأریح البحث العلمي ھذا النموذج أول نموذج *** 
  .االصطناعیة

  
 : مشاركمؤلف

 
1: Al-Shatnawi, A.M., El-Bashir, M.S., Bani Khalaf, R.M., and Gazzaz, N.M. (2015). Vulnerability mapping of groundwater 

aquifer using SINTACS in Wadi Al-Waleh Catchment, Jordan. Arabian Journal of Geosciences 9 (1): 1-13 (IF: 1.22). 
 

 المراجع
  
   )Prof. Dato’ Nikmat Muhamad bin Nik Abd. Majid (د نعمت دمحم بن نِْك عبد المجید.لعْین أا -1

ّیّة الغابات    مالیزیا  جامعة بُتراكل
    7211 8946 3 (60+) :ھاتف المكتب

   2365996 12 (60+): الخلوّي الھاتف 
    nik@forr.upm.edu.my   :البرید اإللكترونيّ 

  )Associate Prof. Mohd Kamil Yusoff (دمحم كامل یوسف. د -2
  االحترافیّةالبیئیّة مدیر مركز الّدراسات 

ّیّة     جامعة بُترا، مالیزیاالبیئیّة الدّراسات كل
   6122/4 8946 3 (60+) :ھاتف المكتب

  2326102 12 (60+) :الخلوّي الھاتف 
    mkamil@env.upm.edu.my   :البرید اإللكترونيّ 

  )Associate Prof. Mohammad Firuz Ramli (ليمْ ز رَ دمحم فیرو. د -3
    البیئیّة العلوممدیر برنامج الّدراسات العلیا في 

ّیّة       جامعة بُترا مالیزیاالبیئیّة الدّراسات كل
    6753/6745 8946 3 (60+) :ھاتف المكتب

  2220607 16 (60+) :الھاتف الخلوّي 
   firuz@env.upm.edu.my   :البرید اإللكترونيّ 

  د طالب محمود أبو شرار.أ4- 
ّیّة الّزراعة قسم أراضي ومیاه وبیئة    الجامعة األردنیّة كل

   (Ext. 22454) 5355000 6 (962+)  :ھاتف المكتب
 5740855 79 (962+)   :الخلوّي الھاتف 

    t.m.abu-sharar@ju.edu.jo, tmsharar@ju.edu.jo   :البرید اإللكترونيّ 
  مضان آل ناقةد علي ر.أ5- 

ّیّة الموارد الطبیعیّة والبیئة قسم إدارة المیاه والبیئة    الجامعة الھاشمیّة كل
   (Ext. 4231) 3903333 5 (962+) :ھاتف المكتب

     9047033 79 (962+)   :الخلوّي الھاتف 
   elnaqa@hu.edu.jo  :البرید اإللكترونيّ 



  
ّة. د -6   محّمد إبراھیم قن

ّیّة الموارد الطبیعیّة والبیئة  والبیئة اضياألرقسم إدارة     الجامعة الھاشمیّة كل
  6700222 79 (962+)  :الھاتف الخلوّي  (Ext. 5122) 3903333 5 (962+) :ھاتف المكتب

    qinna@hu.edu.jo :لبرید اإللكترونيّ ا
  خالد سعید آل نجداوّي . م -7

ّ (للتّرجمة والّدراسات مدیر مركز النجداوي    ))سابقا(ور للخدمات مركز الن
                    0120858 78 (962+)  ؛0026288 78 (962+) :الھاتف الخلوّي 

    alnoor1433@outlook.com  :البرید اإللكترونيّ 
  محمود خلیفة -8

 ))سابقا(شركة الخدمات الّسریعة (مركز متون لالستشارات والتّدریب مدیر 
   2810080 79 (962+) ؛0200281 79 (962+) :الھاتف الخلوّي 

     khalifehmahmoud@yahoo.com, fastservicesjo@gmail.com :البرید اإللكترونيّ 
 
  

 


