
                                                                                   الجامعة األردنية          

1 | P a g e  
C.V:   Dr. Ibrahim Bazazo     2018  

                                      

 البيانات األساسية

  (GIS)  الجغرافيا السياحية: التخصص/  دكتورأستاذ  :الرتبة  / راهيم بظاظوابراهيم خليل ابد . أ االسم

Prof. Ibrahim Bazazo , Tourism Geography & (GIS) 

 األردنية  : الجنسية                األردن       : مكان الوالدة                       1976-1-10 تاريخ الميالد

 .الجامعة األردنية في العقبة / كلية السياحة والفندقة / إلدارة السياحية قسم ا: العنوان المراسالت

Faculty of Tourism & Hospitality Management, The University of Jordan-

Aqaba Branch, Jordan. 

 11777: الرمز البريدي 5252الجامعة األردنية : ب .ص   796494405 00962 تلفون مباشر

 ibaz2015@yahoo.com                          i.bazazo@ju.edu.jo   Email 

 

 المؤهالت العلمية

الجامعة األردنية من  ) GIS ( المعلومات الجغرافيةالجغرافيا السياحية ونظم دكتوراه في  - الدكتوراه

 .، وبتقدير ممتاز) 4من  5.52 (بمعدل و 5772 تاريخب

بموجب الكتاب رقم  ،أطروحة الدكتوراه مدعومة من خالل هيئة تنشيط السياحة في األردن -

 . 5774-5-1بتاريخ  ) 8/57/77557(

األول على جميع )جائزة التفوق العلمي عند التخرج من برنامج الدكتوراه في الجامعة األردنية  -

 .(ومسجل في لوحة شرف الجامعة األردنية ،ةاألردنيسات العليا في الجامعة طلبة الدرا

 " GISتخطيط وتطوير المواقع السياحية في األردن وتسويقها باستخدام "  األطروحةعنوان  -

Planning and Marketing Tourism Locations in Jordan for Geographical 

Information Systems 
 .5775 / بتقدير جيدجداً من الجامعة األردنية ) 4من  5.25 ( معدل / ر الجغرافيا السياحيةماجستي الماجستير 

األول و ،7558بتاريخ  مؤتةبتقدير جيدجداً من جامعة  ) 87.57 ( معدل / بكالوريوس جغرافيا البكالوريوس

بول بموجب الكتاب الصادر من مدير وحدة الق ) 7551/7558(على التخصص للعام الجامعي 

  . 55/2/7558والتسجيل في جامعة مؤتة بتاريخ 
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 RESEARCH INTERESTSاالهتمامات البحثية   

في مجاالت متعددة حسب طبيعتها، وتضم كالً من المجاالت   (Research Interests )تتعدد االهتمامات البحثية

، وتقنيات االستشعار ) GIS ( علومات الجغرافيةالنظرية والتطبيقية في مجال الجغرافيا السياحية ، وتطبيقات نظم الم

 : ويمكن تنظيمها في خمس مجموعات بحثية تتمحور كما يأتي ، ) RS (د  عن بع

 (Ecotourism and Sustainable Tourism) . السياحة البيئية والمستدامة  .7

      (Planning and Tourism Development )     .التخطيط والتنمية السياحية  .5

 Theories of Location and Spatial Analysis)  .  (ريات الموقع والتحليل المكانينظ .5

   (Electronic Documentation)  .التوثيق االلكتروني والنمدجة االلكترونية  .4

    (Tourist Guidance )        .اإلرشاد السياحي  .5

 األكاديمية واإلدارية والمهنيةوالعملية الخبرات 

بموجب قرار   5772/5778خالل الفترة  ،السياحة والفندقة في الجامعة األردنية فرع العقبة عميد كلية  .1

بناءا على تنسيب رئيس  ،58/8/5772بتاريخ  )75/54/5772/4557(مجلس أمناء الجامعة األردنية رقم 

 .  55/8/5772بتاريخ  )7/5/54/5772(بموجب الكتاب رقم  ،الجامعة

 )51/5778(رقم في جلسته  ،الجامعة األردنية بموجب قرار مجلس عمداء  دكتور ذأستا-: الرتبة العلمية  .2

 . 71/75/5778 تاريخ في ةالمنعقد ) 7585/5778 (قراره رقم 

بموجب قرار لجنة التعين والترقية في الجامعة األردنية، في جلستها أستاذ مشارك في الجامعة األردنية،  -

رئيس الجامعة األردنية، وبناًء على  عن، بموجب الكتاب الصادر  72/75/5772تاريخ  )42/5772(رقم 

المنعقدة بتاريخ  )25/5772(في جلسته رقم  )7155/5772(تنسيب مجلس العمداء في قراره رقم 

الموافقة  ،من تعليمات الهيئة التدريسية في الجامعة األردنية )أ /74 (ة ، استناداً إلى نص الماد57/12/5772

 .بة أستاذ مشارك بالرتبة والراتب وأقدمية سنتينعلى تثبيت رت

بموجب الكتاب  ،العقبة مع سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةفي ضابط ارتباط فرع الجامعة األردنية   .3

، الموجه إلى رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة ) 51/77/5772بتاريخ  57/5772/754 صادر رقم(

 .العقبة االقتصادية الخاصة

 5772/5772خالل العام الدراسي  ،العقبة فرعالجامعة األردنية  في س قسم إدارة السياحة والسفررئي  .4

 . 78/75/5772بتاريخ  )57/5772/742(بموجب قرار تكليف من رئيس الجامعة، رقم 

 بموجب 5774ولغاية  5775 الفترة الممتدة منخالل  ،جامعة الشرق األوسطفي  اإلدارة السياحيةرئيس قسم   .5

 .) 54/75/5777بتاريخ  2/7/575/.ع.ك  ( رقمقرار  ومنها تكليف من رئيس الجامعة، تقرار

 قسم اإلدارة السياحية، كلية اآلثار والسياحة واإلدارة الفندقية ، فيأستاذ مساعد في جامعة الحسين بن طالل   .6

 .5771/5778لك للعام الجامعي ذو ،) 5/5/528/م ع  ( بموجب قرار رئيس الجامعة رقم
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 الكليـــة، بموجب قرار رئيس  األردن الجامعية التطبيقية للتعليم السياحي والفندقيكلية  في محاضر متفرغ  .7

 .5772/5771،ودلك للعام الجامعي ) 5/5/5752/ 225 ( رقم

معهد رقم والتي تم تشكيلها تبعاً لنظام ال ،(األردن)مادبا  -هيئة إدارة معهد فن الفسيفساء والترميم  فيعضو   .8

الصادر عن رئاسة الوزراء، والتي تناط بها مهمة اإلشراف على شؤون المعهد اإلدارية  5771لسنة ( 98)

ع سنوات، بموجب الكتاب الصــــادر رقــــــــــــــــــم ــــــــــــــولمدة أرب 72/7/5774واألكاديمية من تاريخ 

 .) 58/77/5774بتاريخ  545774/م ص(

يعقوب ناصر الدين إلحياء التراث في جامعة الشرق األوسط ، بموجب قرار تكليف رئيس مدير مركز   .9

 . 75/77/5774بتاريخ  )5772-52/5774(الجامعة، رقم 

 السياحة تطوير :لدوليا ، بموجب قرار األمانة العامة للمؤتمرأمين عام الشبكة العربية لترويج السياحة البينية  .11

 جلوان أكاديمية من بتنظيم ، 5775 يونيو/71-75 الفترة خالل والمنعقد العربي، الوطن في والفندقة

 األردن - األوسط الشرق جامعةو السعودية

بموجب شهادة  ،فعالياتوبرامج إدارة ال ،وبرامج اإلدارة الفندقية ،في برامج اإلدارة السياحية عتمدم   يم  ق  م    .11

وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان  ،وزارة التعليم العالي األردنية عنصادرة ( رخصة)معتمدة 

الوكالة الممول من ومشروع برنامج تطوير التعليم السياحي والفندقي ووزارة السياحة واآلثار،  ،الجودة

 . 5774 ،(USAID)األمريكية للتنمية والتعمير 

حاصل على كتاب صادر من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في األردن كمعتمد للتدريس في المجال   .12

وأينما ورد في الخطط الدراسية لبرامج  )البيئة المحلية واإلرشاد السياحي/ جغرافيا سياحية (المعرفي 

 . 55/75/5775اريخ بت ) 7/2/7575(البكالوريوس في اإلدارة السياحية بموجب الكتاب الصادر رقم 

ودراسة  عضو في لجنة وضع معايير اعتماد خاص لبرنامج البكالوريوس تخصص إدارة السياحة والسفر،  .13

 ) 7/5/817 ( بموجب الكتاب رقم ،من الجامعة األردنية قدم  طلب االعتماد الخاص لهذا التخصص الم  

 .لعالي والصادر عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم ا 5775-75-74الموافق 

في جامعة  )سبرنامج البكالوريو/ اإلدارة السياحية والفندقية (االعتماد الخاص لتخصص عضو في لجنة   .14

م ـــخذ في جلسته رقات   االعتماد، والذيبموجب قرار مجلس هيئة  ، وجامعة فيالدلفيا،عمان األهلية

 .) 721/77/5775 ( رقم القرار 57/75/5775تاريخ  ) 77/5775(

ُالبكالوريوسعتممُ   .15 ُبرنامج ُالتطبيقية ُاالنجليزية ُاللغة ُبرنامج ُفي ُبالعلومُُ،د ُالخاص ُالتطبيقي المجال

ُالسياحية، الصادرُمنُرئاسةُالجامعةُاألردنية5/5/5771ُُبتاريخُُ)7/5771/517(بموجبُالكتابُرقمُُ

 .هُإلىُرئيسُهيئةُاعتمادُمؤسساتُالتعليمُالعاليُوضمانُجودتهاوجُ فرعُالعقبة،ُوالمُ 

 ،والخرائط السياحية (GIS)خبير ومستشار في وزارة السياحة واآلثار في قضايا نظم المعلومات الجغرافية   .16

بموجب قرار وزيرة السياحة واآلثار، برقم كتاب صادر عن وزارة السياحة واآلثار األردنية رقم 

ُ.5778-7-5 بتاريخ )55/5/57(

ُالسياحية  .17 ُللتوعية ُالوطنية ُاللجنة ُفي ُالكتابُ،عضو بتاريخُُ)75/5/5255ُُ(ُرقمُالصادرُبموجب

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9+%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%3A+%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7+-+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9+%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%3A+%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7+-+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9+%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%3A+%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7+-+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
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واآلثار،ُضمنُوالصادرُمنُوزارةُالسياحةُالسياحةُواآلثارُفيُاألردن،ُُةتكليفُمنُوزيرب72/75/5771ُ

ُ ُرؤية ُعن ُالمنبثقة ُوالمبادرات ُُ،5752البرامج ُوالتثقيفُُالتنفيذيوالبرنامج ُالتوعية ُمجال ُفي للحكومة

ُ.للمواطنينُاألردنيينُ

نسق ومدرب لدورات األدالء السياحيين في كلية األردن الجامعية للتعليم الفندقي والسياحي ووزارة السياحة م  .18

، والشركة األردنية للتعليم السياحي ( USAID)بموجب اتفاق مع الوكالة األمريكية للتنمية واآلثار، 

-7 (بتاريخ  (Short-Term Consultancy Agreement) االتفاقيةبموجب  ،((JHTECوالفندقي 

February -5771(.ُ

اختيارُفتاةُالبتراءُ،ُبالتشاركُبينُكلُمنُمسابقةُعضوُفيُلجنةُاحتفاليةُالسياحةُفنُ،ُجمالُ،ُإبداعُ،ُو  .19

 .5771ُةُواآلثارُ،ُوقناةُنورمينا،ُوالشركةُاألردنيةُللتعليمُالسياحيُوالفندقيُ،ُوزارةُالسياح

 ،بموجب الموافقة الصادرة من دائرة المطبوعات الوطنية ،سياحيةرئيس تحرير مجلة الشرق األوسط ال  .21

، )5/7587/م أ(والموافقة الصادرة من المكتبة الوطنيـــة ،  1/2/5777بتاريخ  ) 55/7788/م ن(ورقمها 

 ( .د/7587/5777) دائرة المكتبة الوطنية للمجلة فيرقم اإليداع أن  علماً 

الجمعية  )  (ISSN1687-1683مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة ، عضو الهيئة االستشارية الدائمة في  .21

العلمية لكليات السياحة ومعاهد وأقسام السياحة والفنادق األعضاء في اتحاد الجامعات العربية ، كلية السياحة 

 /http://tourism.scuegypt.edu.eg                                                     . جامعة قناة السويس -والفنادق 

عضو في هيئة التحرير العلمي للمجلة العربية القتصاديات السياحة والفنادق ، مجلة علمية دورية متخصصة   .22

مديرية  بتمويل من بجامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ، ،يصدرها مخبر العولمة واقتصاديات شمال افريقيا

 .الجزائر السياحة لوالية الشلف

   chlef.dz/REVUETOUR/comite_scientifique.htm-http://www.univ 

ُالدستورُاألردنيةُفيُموضوعاتُالسياحة  .23 ُاالستشاريةُفيُملحقُشبابُجريدة ،ُوالتراثُعضوُفيُالهيئة

 .5774إلىُعام5778ُُخاللُالفترةُالممتدةُمنُعامُ

  .والتي تصدر في مصر وموقعها االلكتروني ،(المسلة)عضو وكاتب في جريدة العرب السياحية   .24

 www.almasalla.travel/news. 

التابعة ألمانة عمان الكبرى، وهو برنامج  ،في إذاعة هوا عمان" القلبعمان في "ومنسق ومعد لبرنامج  قدم  م    .25

سياحي يختص بالمواقع السياحية في محافظة العاصمة، وذلك بموجب الكتاب الصادر من أمانة عمان رقم 

 .75/4/5777بتاريخ  ) 57-7-5575(

وجب الكتاب الصادر من الشركة بم ،معد لبرنامج السياحة في الوطن العربي في القناة الثقافية السعودية  .26

بتاريخ  )7447-7-75(،وذلك بموجب الكتاب رقم  (ABS)العربية لخدمات البث اإلذاعي والتلفزيوني 

75/75/5777 . 

ُومُ مُ   .27 ُلبرنامجُعينُعلىُالسياحةعد ُُ،قدم ُسياحةُإفُإم ُأثيرُإذاعة وذلكُبموجبُُ،777.5الذيُيبثُعبر

 .78/8/5777ُبتاريخُُ)سُ-577(الكتابُرقمُ

http://tourism.scuegypt.edu.eg/
http://www.univ-chlef.dz/REVUETOUR/comite_scientifique.htm
http://www.almasalla.travel/news
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برقم  ) (Jordanian Writers & Literatures Unionعضو في اتحاد الكتاب واألدباء األردنيين ،   .28

 –ضابط ارتباط  –ومندوب اتحاد الكتاب واألدباء األردنيين  ،)542 ( بطاقة رقم )5127755787(عضوية 

بموجب قرار الهيئة اإلدارية  اداالتحفي جنوب المملكة األردنية الهاشمية، ورئيس لجنة السياحة والتراث في 

ُ. 5/5/5772بتاريخ  ) 745/5772(والصادر برقم  ) 5(لإلتحاد في اجتماعها رقم 

 )58(برقم عضوية  Jordan Environment Society (JES)عضو عامل في جمعية البيئة األردنية   .29

 . 5771أكتوبر  77والصادر في عمان 

بتاريخ  ،بموجب قرار الهيئة اإلدارية للجمعية ،ردنية للصمعضو فخري في جمعية تنمية المرأة األ  .31

77/75/5775 . 

 في عمان ةوالصادر، ) 85(برقم عضوية مجلس النواب األردني،  لحضور جلسات ية دائمةعضوبطاقة   .31

 . 75/75/5778 بتاريخ 

ية والوطنية ومناهج التربية اإلجتماععضو في لجان التوجيه واإلشراف على تأليف الكتب المدرسية لمباحث   .32

ــ 7/5/م ن(بموجب القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم األردنية رقم  ،التعليم السياحي والفندقي
118 

( 

 5778-4-72الموافق 

ُ،منُحقولُموسوعةُالمعارفُاألردنيةُ،رئيسُفريقُالكتابةُوالبحثُفيُحقلُالنشاطُاالقتصاديُوأعالمه  .33

ُ.52/2/5775ُبتاريخُُ)8/75/4425ُ/ث(بكتابُرقمُُبموجبُتكليفُوزيرُالثقافة

ومحاضرُُ،(إنجازُلتهيئةُالفرصُاالقتصاديةُللشبابُاألردني)مستشارُوخبيرُومدربُفيُالمشروعُالدوليُ  .34

ُوذلكُضمنُمشروعُ ،ُ ُالوعيُالسياحيُومهاراتُاالتصال ُبنشر ُالدوراتُالخاصة ُمن متطوعُفيُعدد

ُ.ةإنجازُلتدريبُطلبةُالجامعاتُاألردني

بين عدد من  ،رئيس اللجنة الفنية إلعداد مذكرة التفاهم والتعاون في مجال حماية التراث المادي والمعنوي  .35

الجامعة الهاشمية ، وجامعة الحسين بن طالل ،جامعة آل البيت، جامعة الشرق ) الجامعات والمؤسسات 

 .57/7/5777يخ توقيع االتفاقية األوسط ،اتحاد الكتاب األردنيين ، جمعية التنمية المستدامة ، تار

، التابع للجامعة خبير ومستشار في مركز االسكندينافية للدراسات الجيولوجية واالستشارات البيئية والسياحية  .36

The Scandinavian University(  .                                                      su.no-www.e( اإلسكندينافية 

  

وبرنامج العمل  ،عضو في المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا ضمن مشروع نقطة المعلومات األردنية  .37

ضمن البرامج المدعومة من المفوضية  ( Seventh Framework Program FP7)اإلطاري السابع 

 بتاريخ )7/5/7274(م والتكنولوجيا رقم وذلك حسب الكتاب الصادر عن المجلس األعلى للعلو بية،واألور

57-75-5771. 

في مشاريع المفوضية األوروبية في  ،ضابط ارتباط كلية األردن الجامعية التطبيقية للتعليم السياحي والفندقي  .38

الصادر عن ، 4/4/5771بتاريخ  ) 577/4/5771(حسب الكتاب رقم  ،المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا

 .لجامعية التطبيقية للتعليم السياحي والفندقي كلية األردن ا

http://www.e-su.no/
http://www.e-su.no/
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بموجب الكتاب الصادر عن إتحاد الكتاب واألدباء  ،عضو في لجنة تطوير خط سكة حديد الحجاز سياحياً   .39

 . 5775-8-72الموافق  ) 458/5775 ( األردنيين رقم

 .نائب رئيس الجمعية األردنية للسياحة اإلجتماعية   .41
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 حكمة علميا  الكتب المنشورة والم  

Published Booksُ

 عدد . عمان ، األردن،  دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ، األولى، الطبعة  بانوراما السياحة( 5775)بظاظو ، ابراهيم   .1

 )  -I.S.B.N. 978-999-57129095الترقيم الدولي   (. )517(الصفحات 

للمرحلة / الفرع الفندقي والسياحي/ المستوى الرابع والثالث ( والسفرالسياحة ( 5771)ابراهيم بظاظو ، أحمد العمايرة   .2

كتاب منهجي بموجب قرار وزارة  وزارة التربية والتعليم األردنية،، ج والكتب المدرسيةإدارة المناه، الثانية، الطبعة  )الثانوية

ا الكتاب في مدارس المملكة األردنية الهاشمية جميعها، بموجب قرار مجلس التربية والتعليم ذهـالتربية والتعليم تدريس 

    )721(الصفحات  عدد . 5777/5775بدءاً من العام الدراسي  57/1/5777تاريخ  ) 22/5777(

 2011)/1498/4: أ.ر (دائرة المكتبة الوطنية  فيبيانات الفهرسة والتصنيف   )  I.S.B.N.: 978-9957-84-310-6الترقيم الدولي ردم ك   (

مستوى ال( دليل المعلم الجغرافيا للمرحلة الثانوية  (5772) خلود الشريدة صفاء صبابحة، عبدالرزاق أبو ليل، ابراهيم بظاظو،   .3

كتاب  وزارة التربية والتعليم األردنية،، إدارة المناهج والكتب المدرسية ، الثانية، الطبعة ) الفرع الفندقي والسياحي/  الثالث

ا الكتاب في مدارس المملكة األردنية الهاشمية جميعها، بموجب قرار ذـمنهجي بموجب قرار وزارة التربية والتعليم تدريس ه

    )584(عدد الصفحات . 52/71/5771تاريخ  ) 777/5771(عليم مجلس التربية والت

 2006)/1245/3: أ.ر (دائرة المكتبة الوطنية  فيبيانات الفهرسة والتصنيف   )  I.S.B.N.: 111-341103-4الترقيم الدولي ردم ك   (

كتاب   ،، الطبعة األولىالوطن العربي في تطوير مواقع السياحة البيئية في ىاإلدارة البيئية المثل( 5775)ابراهيم بظاظو،   .4

       عدد الصفحات ،القاهرة، مصر قيم ضمن إصدارات جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية،حكم وم  علمي م  

  )452 (سلسلة بحوث ودراسات  )  I.S.B.N. 978-977-473-074-0الترقيم الدولي   (. )722 (

، الطبعة األولى ، الناشر وزارة  التنمية السياحية المستدامة في محافظة عجلون( 2013) الجرابعة أنس ،ابراهيم بظاظو  .5

حكم ومدعوم من خالل وزارة الثقافة األردنية، ضمن اإلصدارات الخاصة بمدينة عجلون الثقافية لعام م  . عمان ، األردن  ،الثقافة

 ) 547 ( ،  عدد الصفحات5775

 .) 7524/4/5775: أ.دائرة المكتبة الوطنية  ر فيلتصنيف بيانات الفهرسة وا  (

دار  ، الطبعة األولى، دراسة في السياحة المستدامة : حماية وصيانة الفسيفساء( 5775)ابراهيم بظاظو، أحمد العمايرة   .6

 )475 ( ،  عدد الصفحاتقيم  من خالل معهد فسيفساء مادباحكم وم  الوراق للنشر، كتاب علمي م  

  ) 7542/4/5775: أ.ر  ( دائرة المكتبة الوطنية فيبيانات الفهرسة والتصنيف   )  I.S.B.N.: 978-9957-33-342-3رقيم الدولي ردم ك الت  (

إدارة المناهج  ،الثالثة، الطبعة الجغرافيا الصف السابع( 5775) ،مها قطيش، عبدالرزاق أبو ليل، ربا المغيرابراهيم بظاظو،   .7

ا الكتاب في ذـتدريس ه ،كتاب منهجي بموجب قرار وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم األردنية، ،والكتب المدرسية

بدءاً  77/75/5771تاريخ  ) 55/5771 ( مدارس المملكة األردنية الهاشمية جميعها، بناًء على قرار مجلس التربية والتعليم رقم

 ) 725 ( فحاتعدد الص.  )5771/5778 ( من العام الدراسي

   )  I.S.B.N.: 111-320702-4الترقيم الدولي ردم ك   (

حكم م   ،، الطبعة األولى، الناشر وزارة الثقافة، عمان، األردناالسياحة في مادب( 2012) فراس أبو قاعود ،ابراهيم بظاظو  .8

 ) 247 ( ، عدد الصفحات5775افية لعام ومدعوم من خالل وزارة الثقافة األردنية، ضمن اإلصدارات الخاصة بمدينة مادبا الثق

 .) 758/2/2012: أ.دائرة المكتبة الوطنية  ر فيبيانات الفهرسة والتصنيف   (

http://eacademic.ju.edu.jo/i.bazazo/Lists/Published%20Books
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 األبحاث المنشورة والمحكمة علميا  

Published Research 

1.  - Ibrahim Bazazo, Omar A. Jawabreh , Mohammad Alsarayreh , Haitham Abdelraza (2018) 

Towards Sustainable Documentation of Geographical Names of Touristic and Heritage Sites in 

Occupied Jerusalem Using Geographical Information System (GIS), Journal of Tourism, 

Hospitality and Sports ISSN (Paper) 2312-5187 ISSN (Online) 2312-5179 An International Peer-

reviewed Journal Vol.35, Pp. 13-22.  
http://iiste.org/Journals/index.php/JTHS/article/view/41437   

- www.iiste.org 
2.  - Ahmad Farhan Alamaireh, Ibrahim Kahlil Bazazo, Omar Mustafa Alomar (2018) Digital 

حكم ومدعوم من خالل م   ،، الطبعة األولى، الناشر وزارة الشباب، عمان ، األردن التربية السياحية( 2012) ،ابراهيم بظاظو  .9

، عدد يصدرها المجلس األعلى للشباب في المملكة األردنية الهاشمية( 755) قيف الشبابيسلسلة التث ،وزارة الشباب األردنية

 ) 123 ( الصفحات

 .) 2652/7/2011: أ.دائرة المكتبة الوطنية  ر فيبيانات الفهرسة والتصنيف   (

، الطبعة ا الصف التاسعالجغرافي( 5777)عقلة المحاسيس، حسن أبو سمور، محسن عوادودة، محمد زيتون، ابراهيم بظاظو،   .11

كتاب منهجي بموجب قرار وزارة التربية والتعليم  وزارة التربية والتعليم األردنية،، إدارة المناهج والكتب المدرسية ،الثانية

 ) 5/5772 ( ا الكتاب في مدارس المملكة األردنية الهاشمية جميعها، بناًء على قرار مجلس التربية والتعليم رقمذـتدريس ه

   )725 (عدد الصفحات.  )5772/5771(بدءاً من العام الدراسي  72/77/5772يخ تار

 ) 547/2/2011: أ.ر (دائرة المكتبة الوطنية  فيبيانات الفهرسة والتصنيف   )  I.S.B.N.: 978-9957-84-143-0الترقيم الدولي ردم ك   (

، الطبعة األولى ، دار الوراق للنشر ، عمان ، األردن  العربيالجغرافيا السياحية تطبيقات على الوطن ( 5777)ابراهيم بظاظو   .11

 . )277(،  عدد الصفحات دعم علمي من منظمة السياحة العربية.

 2009)/3418/7: أ.ر (دائرة المكتبة الوطنية  فيبيانات الفهرسة والتصنيف   )  I.S.B.N.: 978-9957-33-189-4الترقيم الدولي ردم ك   (

حاصل على ، ، الطبعة األولى ، دار الوراق للنشر ، عمان ، األردن  السياحة البيئية وأسس استدامتها( 5777)ابراهيم بظاظو   .12

،  5775نوفمبر  57-77جائزة أفضل كتاب سياحة عربي في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الثامنة والعشرين 

 ) 854 ( صفحات،  عدد الحكم ومدعوم من خالل وزارة الثقافة األردنيةوم  

 .) 2771/75/5775: أ.دائرة المكتبة الوطنية  ر فيبيانات الفهرسة والتصنيف   (

، الطبعة األولى ، دار الوراق للنشر ، عمان ، األردن  GISالتخطيط والتسويق السياحي باستخدام ( 5778)ابراهيم بظاظو   .13

 )547(،  عدد الصفحات هذا الكتاب عبارة عن أطروحة الدكتوراه

 ) 2329/7/2008: أ.ر (دائرة المكتبة الوطنية  فيبيانات الفهرسة والتصنيف   )  I.S.B.N.: 978-9957-33-154-2الترقيم الدولي ردم ك   ( 

حكم م   ،، الطبعة األولى ، دار الوراق للنشر ، عمان ، األردن  خريطة األردن السياحية والثقافية(  5771)ابراهيم بظاظو   .14

 ) 555 ( ، عدد الصفحاتضمن اتفاقية شراكة علمية في نشر وتوزيع الكتاب ،المركز الجغرافي الملكي األردني  علمياً من قبل

 .) 1253/5/2007: أ.دائرة المكتبة الوطنية  ر فيبيانات الفهرسة والتصنيف   (

معتمد للتدريس  ،شر ، عمان ، األردن ، الطبعة األولى ، دار الوراق للن الجغرافيا والمعالم السياحية( 5771)ابراهيم بظاظو   .15

  . )478(،  عدد الصفحات في جامعة البلقاء التطبيقية ، مسار الشامل كليات المجتمع األردنية ،  قسم اإلدارة السياحية والفندقية

 2008)/2327/7: أ.ر (طنية دائرة المكتبة الو فيبيانات الفهرسة والتصنيف   )  I.S.B.N.: 978-9957-33-155-9الترقيم الدولي ردم ك   (

http://eacademic.ju.edu.jo/i.bazazo/Lists/Published%20Research
http://iiste.org/Journals/index.php/JTHS/article/view/41437
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Models Used in Documenting the Mosaic Areas, Journal of Tourism, Hospitality and Sports ISSN 

(Paper) 2312-5187 ISSN (Online) 2312-5179 An International Peer-reviewed Journal Vol.35, Pp. 

32-40.  
http://iiste.org/Journals/index.php/JTHS/article/view/41437   

www.iiste.org 
3.  - Ibrahim Bazazo,(2017) The Role of Small and Micro-Enterprises Tourism Projects in 

Sustainable Economic Growth in Jordan: Madaba as a Case Study, Journal of Social Sciences 

(COES&RJ-JSS) ISSN (E): 2305-9249 ISSN (P): 2305-9494 Publisher: Centre of Excellence for 

Scientific & Research Journalism, COES&RJ LLC Online Publication Date: 1st October 2017 

Online Issue: Volume 6, Number 4, October , Pp. 181-877.  
DOI: 10.25255/jss.2017.6.4.787.801  

http://www.centreofexcellence.net/J/JSS/currentissue.htm  
4.  - Ibrahim Bazazo, Tariq Elyas, Loay Awawdeh, Myada Faroun, Sa’ad Qawasmeh , (2017)  The 

Impact of Islamic Attributes of Destination on Destination Loyalty via the Mediating Effect of 

Tourist Satisfaction, International Journal of Business Administration, ISSN 1923-4007(Print) 

ISSN 1923-4015(Online), Copyright © Sciedu Press Vol. 8, No. 4, Special Issue, June. Pp65-79. 
  https://doi.org/10.5430/ijba.v8n4p65  

file:///C:/Users/i.bazazo/Downloads/11767-40533-1-SM%20(5).pdf 
،  في األردندراسة حالة محافظة العقبة : أثر مكونات الهرم السكاني على التنمية السياحية المستدامة  (2017)ابراهيم بظاظو،  .5

العدد  )،N 1112.S.S.I-4652  الترميز الدولي (، مجلة دولية محكمة ،مجلة دراسات لجامعة عمار ثلجي األغواط، الجزائر

  Pp206- 216، مارس ، 25
file:///C:/Users/i.bazazo/Downloads/0136-000-052-018.pdf  

http://search.mandumah.com/Record/807279  
6.  

- Ibrahim Bazazo, Ehab Abdul Raheem Alshatnawi, Omar Jawabreh, Kefah Fare Alnahar 

Alshawagfih , (2017) The Effect of Adopting the International Standard (ISO 10015) in 

Training Programs on the Performance Quality of the Workers at the Jordanian Ministry of 

Tourism and Antiquities, Journal of Social Sciences, ISSN (E): 2305-9249 ISSN (P): 2305-9494 

(COES&RJ-JSS), Volume 6, No.3, July Issue,  Centre of Excellence for Scientific & Research 

Journalism. Pp 694-708                

 

https://doi.org/10.25255/jss.2017.6.3.694.708 

http://centreofexcellence.net/J/JSS/Vol6/No3/contentsVolume6No3.htm  
7.  - Ibrahim Bazazo, Iman Alansari, Haya Alquraan, Yasmeen Alzgaybh, Ra’ed Masa’deh, (2017) 

The Influence of Total Quality Management, Market Orientation and E-Marketing on Hotel 

Performance, International Journal of Business Administration, ISSN 1923-4007(Print) ISSN 

1923-4015(Online), Copyright © Sciedu Press Vol. 8, No. 4, Special Issue, June, Pp 79-93 

https://doi.org/10.5430/ijba.v8n4p79 

file:///C:/Users/i.bazazo/Downloads/11768-40535-1-SM%20(2).pdf  
8.  - Ibrahim Bazazo, Mohammed Abdullah Nasseef, Omar Al-Nsour, Sara Altheeb, Hameed Abu 

Alez, (2017) Assess the Application Level of Hotels Located in Aqaba City to the ENAT 

Standards from the Staff’s Point of View, Journal of Management and Strategy ISSN 1923-3965 

(Print)   ISSN 1923-3973 (Online), Vol. 8, No. 3, Special Issue, June, Pp 49-65 
https://doi.org/10.5430/jms.v8n3p35 

file:///C:/Users/i.bazazo/Downloads/11771-40541-1-SM%20(2).pdf  
9.  - Ibrahim Bazazo, Mohammed Abdullah Nasseef, Batool Mukattesh, Duha Kastero, Mohammad 

Al-Hallaq, (2017) Assessing the Glass Ceiling Effect for Women in Tourism and Hospitality, 

Journal of Management and Strategy, ISSN 1923-3965 (Print)   ISSN 1923-3973 (Online), Vol. 

8, No. 3, Special Issue, June, Pp 51-67 

https://doi.org/10.5430/jms.v8n3p51 

http://iiste.org/Journals/index.php/JTHS/article/view/41437
http://www.centreofexcellence.net/J/JSS/7.htm
http://www.centreofexcellence.net/J/JSS/currentissue.htm
http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijba/article/view/11767
http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijba/article/view/11767
http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijba/article/view/11767
https://doi.org/10.5430/ijba.v8n4p65
https://doi.org/10.5430/ijba.v8n4p65
../../../../Downloads/11767-40533-1-SM%20(5).pdf
../../../../Downloads/0136-000-052-018.pdf
http://search.mandumah.com/Record/807279
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الجزءُ،ُهُالدستوريةابنُالحسينُسلطاتُجاللةُالملكُعبدهللاُالثانيُالعقدُاألولُلتولي،ُبحثُمحكمُومنشورُضمنُكتاب2115ُُ

Pp 71- 100ُُ .للدراساتُواإلعالمُمركزُالعربُوالعالمُ(2-2)الثانيُ

ُعفان  .41 ُبظاظوُ،سائدة دراسة ( ARCGIS 9.2)إدارة المواقع األثرية والتراثية سياحيا  باستخدام برمجية  )2009(، هابراهيم

ُ.72العددُ،5ُُالمجلدُليةُاآلثار،ُجامعةُالقاهرة،ُ،ُمجلةُكتطبيقية على المساجد التراثية واألثرية في محافظة المفرق

الدوافع وفقا  لنظرية سلم الحاجات إلبراهام ماسلو كما يراها العاملون في مكاتب السياحة والسفر ُ)2008(ابراهيمُبظاظوُ،  .41

وُعليُالشلف،ُمخبرُجامعةُحسيبةُبنُب ) I.S.S.N 1112-6132: الترقيم الدولي (ُ،اقتصادياتُشمالُإفريقيا،ُمجلةُاألردنية

ُ.البحثُالعولمة

ُبظاظو،  .42 ُواالجتماعيةُتحليل الحركة السياحية في مواقع الحج المسيحي في األردنُ)2008(ابراهيم ُاإلنسانية ُالعلوم ُمجلة ،

Pp 324-350ُُ.،هولندا47ُُالعددُ،5ُُالمجلدُُ،(ISSN:1875-0303الترقيمُالدوليُ(

43.  Ibrahim K. Bazazo,(5778), Development Geomorphology Tourism in Jordanian Badia, Journal 

of Environmental Studies, JES, Vol. 7 , No 2 Pp: 59-68.  

http://www.fcciuae.ae/
http://search.mandumah.com/Record/487569
http://jaauth.scuegypt.edu.eg/?page=news_view&news_id=113
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijms/index/
../../../../Downloads/8120-25148-1-PB%20(1).pdf
http://search.mandumah.com/Record/215886
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 المؤتمرات والندوات العلمية 

Academic Conferencesُ

1. 

 

والذي انعقد بالتعاون بين  ،)2017(، رر اللجنة التحضيرية واللجنة العلمية لمؤتمر آفاق تنمية السياحة والفندقة في األردنقم  

  )5771شباط  55-55 (كلية السياحة والفندقة في الجامعة األردنية فرع العقبة، وصندوق دعم البحث العلمي خالل الفترة

 .) 72/77/5771بتاريخ  57/5771/75 صادر رقمكتاب ( ة في العقبةتكليف رئيس الجامعة األردني بموجب

، والتي "التمكين من أجل التشغيل "، رئيس اللجنة التحضيرية والتنظيمية للندوة العلمية المعنونة )2017(ابراهيم بظاظو،  2

 التحضيرية والتنظيمية للندوة العلمية ورئيس اللجنة. 75/78/5771عقدت في الجامعة األردنية في العقبة، يوم األربعاء الموافق 

، والتي عقدت في الجامعة األردنية في العقبة، يوم األربعاء " معايير التميز والجودة في برامج التعليم السياحي والفندقي" 

 .72/77/5772الموافق 

/ 5-5في الفترة بين  ،2)(016"واقع وتطلعات: منطقة العقبة االقتصادية الخاصة " عضو في اللجنة العلمية لمؤتمر  .3

بتاريخ  772/5772/542رقم صادر (، كلية األعمال في الجامعة األردنية فرع العقبة، بموجب قرار رئيس الجامعة  5772/ارذأ

51/77/5772( .  

ندوة   في مقومات صناعة السياحة في محافظة العقبةغير منشورة بعنوان  بورقة بحثيةالمشاركة  (2016)،ابراهيم بظاظو  .4

 الصادر بموجب الكتابو ،74/72/5772يوم األحد الموافق غرفة تجارة العقبة في  الثقافة البحرية وخصوصية المدن الساحلية

 .75/72/5772بتاريخ  57/5772/425رقم 

حكم بحث منشور )2016(،ابراهيم بظاظو  .5 دراسة " ية تطبيقات التكنولوجيا االفتراضية في السياحة االلكترون : بعنوان وم 

 ISSN ، المجلة الدولية للتخطيط والتهيئة العمرانية والتنمية المستدامة 7، المجلد 5العدد  "حالة المواقع السياحية في األردن

تحت شعار بيئتنا ومياهنا حياتنا ومستقبل  ،جيوماتكس الشرق األوسط وشمال إفريقيا التاسع المؤتمر الدولي 2311-9004

بالتعاون مع المنظمة األورو عربية ألبحاث البيئة والمياه  ،الجامعة األردنية  ، بتنظيم من  74/74/5772-77رة خالل الفتأجيالنا ،

 Pp 123-133 العقبة، األردن ،انعقد في مدينة  ، والصحراء

http://ar.ewdr.org/?page_id=2563 

تطبيقات السياحة الرقمية ودورها في تعزيز   :بحث منشور بعنوان (2016)رائد مساعدة ، ابراهيم بظاظو ، طارق كريشان ، .6

المؤتمر الدولي التاسع جيوماتكس الشرق األوسط  ، 7، المجلد 5، العدد  والتحول نحو المدن السياحية الذكية  رقمنة المجتمعات

، بتنظيم من الجامعة األردنية،  74/74/5772-77ا ومستقبل أجيالنا ،خالل الفترة وشمال إفريقيا تحت شعار بيئتنا ومياهنا حياتن

بالتعاون مع المنظمة األورو عربية ألبحاث البيئة والمياه والصحراء العقبة، األردن، المجلة الدولية للتخطيط والتهيئة العمرانية 

 .) ISSN 2311-9004)  Pp 62- 67والتنمية المستدامة 

http://ar.ewdr.org/?page_id=2563 

التوثيق المستدام لألسماء الجغرافية للمواقع التراثية  : بعنوانغير منشورة ، المشاركة بورقة عمل (5772) ابراهيم بظاظو  .7

/ من وزارة الدفاع في األردن ، بتنظيم 5772أول كانون / ديسمبر  78-72في الفترة  ) ( GISواألثرية في القدس باستخدام 

http://eacademic.ju.edu.jo/i.bazazo/Lists/Academic%20Conferences
http://ar.ewdr.org/?page_id=2563
http://ar.ewdr.org/?page_id=2563
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 .المركز الجغرافي الملكي األردني

8 Ibrahim Bazazo,(2015), Varieties of Crony Capitalism in the Middle East,  Participated in the 

Perspectives on the Contemporary Muslim World, 20 May, 2015, Oxford Center for Islamic 

Studies, George Street, Oxford OXI 2AR, University of Oxford. 

www.oxcis.ac.uk    

ابريل  54-57في الفترة  مهرجان الفسيفساء في األردن :بعنوان غير منشورة ، المشاركة بورقة بحث(5772) ابراهيم بظاظو  9

وضمن احتفاالت اختيار الشارقة  75لك خالل أيام الشارقة التراثية في دورتها ذمعهد الشارقة للتراث، و، بتنظيم من 5772/ 

 " .تجارب وشهادات"ندوة مهرجانات التراث الثقافي في العالم ، 5772عاصمة السياحة العربية لعام 

لية للواقع اإلفتراضي في تسويق المسارات تطبيقات التقنيات التفاع بحث منشور بعنوان ،،  (2014)ابراهيم بظاظو ،  11

السياحة  ومعاهد وأقسام ، مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة ، جمعية كليات السياحية اإلفتراضية في األردن

ُالدولي(العربية ، ُالترقيم :ISSN 1687-1683ُ(ُ عة الحديثة لصنا االتجاهات" بالمؤتمر الدولي الخامس بعنوانعدد خاص

 2-5والذي انعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة  الجزء الثاني، ، المجلد الحادي عشر،"السياحة والضيافة في الوطن العربي

 Pp  99-91 جامعة قناة السويس، مصر،،  5774ديسمبر 

  http://search.mandumah.com/Record/829419     ypt.edu.eg/?page=news_view&news_id=113http://jaauth.scueg 

 f007.pd-999-011-file:///C:/Users/i.bazazo/Downloads/1769 

11 Ibrahim Bazazo,(2014), Participated in the International Tourism Conference of Therapeutic 

and Curative Tourism, 01-03 November,2014, Hurghada-Red Sea, Egypt, October 6 University ,  

In Cooperation with The Ministry of Tourism, Egypt & the Egyptian Tourism Authority.   

12 Ibrahim Bazazo,(2014), Keynote speakers , Participated in the 1st Izmir EURO-MENA 

Accessible Tourism for All Forum and Expo 2014, 28 to 30 November 2014, An international 

Forum under the auspices of the Turkish Ministry of Culture and Tourism, Izmir Regional and 

other major sponsors, with the collaboration of the European Network for Accessible Tourism 

(ENAT) and ENAT-MENA Regional office. 

http://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.events.1663  

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في توثيق مسارات  :بعنوان منشورة المشاركة بورقة بحثية   (2014)ابراهيم بظاظو،  13

، وزارة  75/72/5774 ولغاية 57/74/5774، مؤتمر حائل في عيون الرحالة، خالل الفترة الممتدة من  الرحالة في حائل

 .الثقافة في المملكة العربية السعودية، حائل

14 Ibrahim, bazazo,(2013),Mosaics Documentations Through GIS, Participated in the Seventh 

World Archaeological Congress (WAC-7) January 13-18/2013 Dead Sea, Jordan. 

http://worldarch.org/blog/announcing-wac-7/ 

http://archaeologyfaces.tumblr.com/page/3 

في  المستخدمةتقنيات الحديثة ال، حول موضوع   Keynote speakersكمتحدث رئيسي المشاركة  (2013)ابراهيم بظاظو، 15

http://www.oxcis.ac.uk/
http://search.mandumah.com/Record/829419
http://jaauth.scuegypt.edu.eg/?page=news_view&news_id=113
../../../../Downloads/1769-011-999-007.pdf
http://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.events.1663
http://worldarch.org/blog/announcing-wac-7/
http://archaeologyfaces.tumblr.com/page/3
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في  5775اكتوبر /75-75خالل الفترة  Geolibyaفي مؤتمر تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية ، التخطيط والتنمية السياحية

 .بنغازي ، ليبيا جامعة

حكم بحث منشور ،(2012) ،ابراهيم بظاظو 16  أعمال وقائع، بياتجاهات وأنماط الحركة السياحية في الوطن العر :بعنوان وم 

 - األوسط الشرق جامعة - 5775 يونيو/71-75 الفترة خالل ،العربي الوطن في والفندقة السياحة تطوير : الدولي المؤتمر

  Pp231-249.  دراسة منشورة ، األردن

http://search.mandumah.com/Record/799942 

دراسة : تطوير التراث والفلكلور المتنوع في األردن واستثماره سياحيا   : بعنوان وم حكم بحث منشور (2011)،ابراهيم بظاظو 17

-55والدي انعقد خالل الفترة األردن ،  ، ضمن مؤتمر آفاق التنوع الثقافي فيتطبيقية على التراث الكردي في األردن

 Pp 232 -265 .في األردن وزارة الثقافة، ط بع بدعم من  55/75/5777

 .) 5222/7/2011: أ.دائرة المكتبة الوطنية  ر فيبيانات الفهرسة والتصنيف   (

، مؤتمر الفقر  احي في األردنمرتكزات األمن السي :بعنوان غير منشورة المشاركة بورقة بحثية (2011)،ابراهيم بظاظو 18

 .وصندوق دعم البحث العلمي في األردن ،بتنظيم من جامعة مؤتة 71/75/5777-72والحرية واألمن، خالل الفترة 

القدس حق ، مؤتمر تشخيص واقع القطاع السياحي في مدينة القدس  :بعنوانوم حكم بحث منشور  )2011(ابراهيم بظاظو ،  19

نقابة /ولجنة مهندسون من أجل القدس ،، بتنظيم ملتقى القدس الثقافي 75/72/5777-77خالل الفترة ،  إنسان ومسؤولية أمة

 . Pp 92-73المهندسين األردنيين عمان ، األردن ، فندق الميريديان ، 

 GISام تقنيات تخطيط وتطوير المواقع التراثية والحضارية باستخد :المشاركة بورقة بحثية بعنوان (2010)ابراهيم بظاظو، 21

& RS  بتنظيم من معهد تسيير التقنيات الحضرية  رقم 5777ديسمبر  75-78، الملتقى الدولي الثالث حول تسيير المدن يومي ،

) semin/01/ جامعة المسيلة ، الجزائر)ح.ت.ت ،. 

، ندوة مشتركة بين  حي والفندقيندوة تصميم وبناء مناهج التعليم السيال رئيس اللجنة التنظيمية  )2010(ابراهيم بظاظو  21

 . 5777-77-77 لك يوم األربعاء الموافقذووجامعة الشرق األوسط  ،وزارة التربية والتعليم

 تخطيط و تطوير المواقع التراثية و الحضارية باستخدام تطبيقات  :بعنوانوم حكم بحث منشور  (2009)ابراهيم بظاظو ،  22

GIS  مؤتمر الحفاظ على التراث الحضاري تطبيقية على المواقع التراثية و األثرية في البتراءدراسة : و االستشعار عن بعد ،

، دراسة 5775أغسطس /  75-77األردن،  –المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  - في الوطن العربي بين النظرية والتطبيق

 . Pp217-185منشورة ، 

009.pdf-000-000-file:///C:/Users/i.bazazo/Downloads/8502 

http://search.mandumah.com/Record/121979 

، ورشة مزمات السياحية في األردندور التشريعات في إدارة األ: بعنوان  غير منشورة تقديم ورقة بحثية( 5775)ابراهيم بظاظو  23

عمل حول التشريعات الناظمة لقطاع السياحة األردني ، مركز إضاءة لدراسات السياحة والبيئة ومركز األردن الجديد للدراسات 

 .77/77/5775، بتاريخ ، فندق عمان انترناشونال

تطبيقات نظم المعلومات السياحية في  :عمل بعنوانرئيس اللجنة التنظيمية، ومتحدث رئيسي بورقة ( 5775)ابراهيم بظاظو  24

 71-74خالل الفترة ، المؤتمر الدولي الثاني في السياحة الدينية ، السياحة الدينية دراسة تطبيقية على المقامات في األردن

  .الشرق األوسط األردنالجمعية األرذوكسية ، والجامعة الهاشمية ،وجامعة آل البيت ، وجامعة بتنظيم من  5775/ تشرين الثاني 

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9+%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%3A+%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7+-+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9+%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%3A+%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7+-+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9+%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%3A+%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7+-+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9+%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%3A+%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7+-+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Record/799942
../../../../Downloads/8502-000-000-009.pdf
http://search.mandumah.com/Record/121979
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25 Ibrahim Bazazo, & Alhasanat Sami ،(2009) Management and Promotion of Tourism in Jordan 

A GIS Approach : at the conference Traditions and Transformations: Tourism, Heritage and 

Cultural Change in the Middle East and North Africa Region (4-7 April 2009, Amman, The 

Hashemite Kingdom of Jordan). Proceedings (ISBN 978-1-907240-01-0). 

 حول موضوع   Keynote speakers كمتحدث رئيسيالمشاركة رئيس اللجنة التحضيرية، و )2009(ابراهيم بظاظو، 52

معرض الدولي األول لمنتجات أمالح البحر المؤتمر وال،  GISالعالجية باستخدام  ةإدارة وتطوير مواقع السياح :بعنوان

  .جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا ، عمان ، األردن، 75/75/5775-77خالل الفترة ومؤتمر السياحة العالجية،  ،الميت

مؤتمر  ،ت األردنية سياحيا  تطوير الدارار :رئيس اللجنة العلمية، ومتحدث رئيسي بورقة عمل بعنوان( 5778) ،ابراهيم بظاظو 51

خالل ،  والجامعة الهاشمية واتحاد الكتاب األردنيين الذي نظمته وزارة الثقافة بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى" دارات أردنية"

ق الجمعية األرذوكسية ، والجامعة الهاشمية ،وجامعة آل البيت ، وجامعة الشربتنظيم من  5778/ كانون األول  55-55الفترة 

 األوسط عمان ، األردن

مؤتمر كنوز  ،تنوع األنماط السياحية في محافظة العاصمة: بعنوان  غير منشورة تقديم ورقة بحثية( 5778)ابراهيم بظاظو .د 58

وإتحاد الكتاب األردنيين  ،أمانة عمان الكبرىبتنظيم من  5778/ تموز  55-51خالل الفترة ،  عمان التراث الحضاري

 .، األردنهاشمية ،والجامعة ال

المؤتمر الدولي األول في  ، تطوير مواقع الحج المسيحي في األردن سياحيا  : بحث منشور بعنوان ( 5778)ابراهيم بظاظو .د 55

 .الجمعية األرذوكسية ، عمان ، األردن بتنظيم من  5778/ نيسان  71-72خالل الفترة ،  السياحة الدينية

تسويق المواقع السياحية في األردن باستخدام  :بعنوان منشور  غير اللجنة التحضيرية، بحث عضو )2007(ابراهيم بظاظو، 57

في مؤتمر التعليم السياحي والفندقي ، كلية األردن الجامعية ،  ،نظام المعلومات الجغرافي دراسة تطبيقية على محافظة العاصمة

  . ، عمان ، األردن  5771/اكتوبر 57-58الفترة الممتدة بين 

 تقييم وتحليل الموارد البشرية فيي القطياع السيياحي األردنيي: بعنوان  غير منشورة تقديم ورقة بحثية( 5771)ابراهيم بظاظو .د 57

 .، عمان ، األردن 5771، ورشة اقتصاديات السياحة الواقع والمأمول ، الجامعة الهاشمية ، تشرين الثاني ،
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 الدورات التدريبية 

 

، مركز الكفاءات ساعة تدريبية  52ولمدة  54/5/5772في الجامعة األردنية، بتاريخ  التعليم االلكترونيركة في دورة المشا  .1

 .الحاسوبية في كلية الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة األردنية

والتي عقدها مركز االستشارات  سياحي والفندقياالتصال وقواعد البروتوكول واالتيكيت في القطاع المهارات دورة  م درب  .2

 .5772 ساعة تدريبية 54والتدريب في الجامعة األردنية فرع العقبة بواقع 

، مركز االعتماد وضمان الجودة 5772نيسان  52والتي عقدت في  إجراءات ونماذج ضمان الجودةحضور دورة تدريبية في   .3

 . في الجامعة األردنية

ولغاية  74/75/5772والتي عقدت في الجامعة األردنية فرع العقبة للفترة ما بين  72رقم  ء الشرطةدورة أصدقاحضور   .4

57/75/5772 . 

5.  ُ ُحول ُمكثفة ُتدريبية ُدورة ُالفترةُُاكسفورد ببريطانيا/ مهارات تعلم اللغة اإلنجليزية في معهد كابلن حضور خالل

ُ.78/78/5772ُُولغاية78/74/5772ُُ

Kaplan International English Oxford, This is to confirm that Ibrahim Bazazo is studying English 

as a foreign language at Kaplan International English Oxford on an Intensive English 

Programme from 18/04/2015 and is due to finish their studies on 08/08/2015, 108 Banbury Road, 

Oxford, OX2 6JU, UK .     

كمدقق معتمد اجتياز دورة تدريبية والحصول على رخصة وشهادة معتمدة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في األردن،   .6

، بتنظيم من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومشروع التنمية  في برامج التعليم السياحي والفندقي وإدارة الفعاليات

 . 5774سياحية المستدامة الممول من الوكالة األمريكية ، ال

Higher Education Accreditation Commission & USAID Economic Growth Through Sustainable 

Tourism Project Certify Ibrahim Bazazo, as Approved Academic Auditor in Hospitality, Tourism 

and Event Management Programs , Amman, Jordan Awarded on December 8, 2014 . 

 –والتي نظمتها مجموعة الجهود المشتركة في مراكش  ،االتيكيت والبروتوكول في إدارة مكاتب التعاون الدوليدرب في دورة م    .7

 . 5774 -المغرب  

 . 5774 -األردن   –تركة في عمان والتي نظمتها مجموعة الجهود المش ،صيانة وترميم الفسيفساءدرب في دورة م    .8

 -ليبيا   –والتي نظمتها مجموعة الجهود المشتركة في طرابلس   ،14111وفق معايير األيزو  البيئيةاإلدارة درب في دورة م    .9

5774 . 

 -رب  المغ –والتي نظمتها مجموعة الجهود المشتركة في مراكش  ،إدارة األمزمات والعمل تحت الضغوطاتدرب في دورة م    .11

5774 . 

والتي نظمتها مجموعة الجهود المشتركة لكادر وزارة  ،مراكز االستعالم السياحي وجودة الخدمة السياحيةدرب في دورة م    .11
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 . 5775السياحة الليبية في عمان 

ات الصف األول  والتي نظمتها مجموعة الجهود المشتركة لكادر وزارة السياحة الليبية قياد ،صناعة القرار السياحيدرب في م    .12

 . 5775في عمان 

، والتةي نظمتهةةا وزارة التعلةيم العةةالي  بنيياء القيدرات فييي تحسيين جييودة بيرامج التعليييم السيياحي والفنييدقيدورة تدريبيةة بعنةوان   .13

 Mayووزارة السياحة واآلثار ، ومشروع تنمية السياحة الممول من الوكالة األمريكية ، وجامعة جورج واشنطن ، خالل الفترة 

27-31,2012 . 

Acknowledges the attendance of Ibrahim bazazo on the course of Capacity Building for Quality 

Improvement in Tourism & Hospitality Education ,Amman, Jordan ,May 27-31,2012 , Ministry 

of Higher Education & Scientific Research and Ministry of Tourism and Antiquities and USAID 

Jordan Tourism Development Project (Siyaha) and George Washington University. 

 -والتي نظمتها مجموعة الجهود المشتركة لكادر وزارة السياحة الليبية في تركيا ،  التخطيط والتنمية السياحيةدرب في دورة م    .14

 . 2012اسطنبول 

ر مقدمة من اللجنة التنظيمية لمؤتمر تطوير السياحة والفندقة في الوطن العربي، لقيادة ورشة عمل تدريبية شهادة شك  .15

 8-2األردن في المدة  –ي انعقد في عمان ذضمن فعاليات المؤتمر وال )نظم المعلومات السياحية المحوسبة (وانـــــــبعن

 اديمية جلوان السعودية للتدريب والدراسات، وأكجامعة الشرق األوسطبتنظيم من  ، 5775سبتمبر 

ضمن   )األسباب والحلول: البطالة(شهادة شكر مقدمة من اللجنة التنظيمية لمؤتمر تكامل ، لتقديم ورشة عمل تدريبية بعنوان   .16

األردن في  –ي انعقد في عمان ذفعاليات المؤتمر الدولي تكامل مخرجات التعليم مع سوق العمل في القطاع العام والخاص وال

 ، بتنظيم من جامعة البلقاء التطبيقية، وأكاديمية جلوان السعودية للتدريب والدراسات  5775مارس  58-52المدة 

، بتنظيم من الجمعيةة األمريكيةة للتنميةة المهنيةة، ومركةز الشةرق األوسةط لإلستشةارات مهارات االتيكيت والبروتوكولمدرب في   .17

12 (ساعة خالل الفترة 57ألوسط ، بواقع والتدريب ، في جامعة الشرق ا
th

 May-26
th

 May / 2012 .( Ref No: 7311 

American Association for Professional Certification & Middle East Center for Consulting & 

Training, Certifies that Ibrahim Bazazo, was the Trainer of the Program Entitled PR 01: Etiquette 

& Protocol Skills for a Total (20) Hours, During the Period : 12
th

 May-26
th

 May / 2012 . Ref No: 

7311 . 

، بتنظيم وزارة التعليم العالي تطوير وبناء قدرات العاملين في مجال التعليم السياحي والفندقيحضور دورة تدريبية بعنوان   .18

 . 24/2011-20واشنطن، والمشروع األمريكي لتنمية السياحة في األردن، خالل الفترة وكلية األعمال في جامعة جورج 

Certificate of attendance , Ministry of Higher Education& Scientific Research & USAID Jordan 

Tourism Development, & School of Business, George Washington University acknowledges the 

attendance of Ibrahim bazazo at the course of Educate the Educators Capacity Building for 

Quality Improvement in Tourism & Hospitality Education ,Amman, Jordan , 20-24/2011 . 

تحسين الذي نظمه مركز الشرق األوسط ل"  التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة" البرنامج التدريبي درب في م    .19
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 .ساعة تدريبية 75، بواقع  55/2/5777إلى  71/4/5777 الفترةخالل  واالستشارات في جامعة الشرق األوسط األداء 

بتنظةةيم مةةن مشةةروع تنميةةة  ، دور وسييائل التواصييل اإلجتميياعي والرقمييي فييي التسييويق السييياحيحضةةور ورشةةة تدريبيةةة حةةول   .21

July 19ل من الوكالة األمريكية في األردن، فندق الندمارك، السياحة الممو
th

 2010. 

Acknowledgement of Attendance, This certificate acknowledges that Ibrahim bazazo ,Has 

attended a workshop on Digital and Social Media Marketing E-tourism, Held in Amman, 

Jordan, At Landmark Hotel on July 19
th

 2010, Organized by Jordan Tourism Development 

Project II (Siyaha), USAID . 

، التةي نظمهةا مركةز الشةرق األوسةط لتحسةين برامج تحسين األداء وتنمية الموارد البشيريةقيادة المشغل التدريبي، ودلك ضمن   .21

 . 7/5/5777، والتي منحت بتاريخ 5775/5777ام الدراسي األداء واإلستشارات في جامعة الشرق األوسط، خالل الع

، بتنظةيم مةن مشةروع تنميةة السةياحة الممةول مةن الوكالةة  األعمال االلكترونية فيي السيياحة والفندقيةحضور ورشة تدريبية عن   .22

 . 5777اكتوبر  75األمريكية في األردن، فندق الشيرتون، 

Acknowledgement of Attendance, This certificate acknowledges that Ibrahim bazazo ,Has 

attended a workshop on e-Business for Tourism and Hospitality Held in Amman, Jordan, At 

Sheraton Hotel on October 13th ,2010 , Organized by Jordan Tourism Development Project II 

بواقةع   54/7/5777إلةى  71/1خةالل الفتةرة  (Tourism Omega Software) السيياحية نظيم المعلوميات   درب في دورةم    .23

 .الشركة الكندية لتطوير نظم المعلومات السياحية  ،ساعات تدريبية  77

وأدوات  Intel \ 1-2 الرخصة الدولية في قيادة الحاسوب ، ودورات انتل التعليم للمسيتقبل ( ICDL) مدرب مدربين لدورات   .24

 5771-7-8تةةاريخ  74/2/فةةي وزارة التربيةةة والتعلةةيم األردنيةةة بموجةةب القةةرار رقةةم م ت  Thinking Toolsييير الناقييد التفك

 .الوزير/ الصادر عن وزارة الترابية والتعليم

بموجةب في كلية األردن الجامعية للتعليم الفنةدقي والسةياحي ووزارة السةياحة واآلثةار،  منسق ومدرب لدورات األدالء السياحيين  .25

 .5771-5-7الموافق ( (JHTEC، والشركة األردنية للتعليم السياحي والفندقي ( USAID)اتفاق مع الوكالة األمريكية للتنمية 

 . 5771ساعة تدريبية ، 47بواقع  Introduction to ARCVIEW 3.3في برمجية دورة تدريبية اجتياز   .26

Introduction to ARCVIEW 3.3 . Conducted Info Graph .has successfully passed the (40 hours) 

course and exam of Introduction to ARCVIEW 3.3 . Presented this 13 day of Sep 2007  . 

ساعة تدريبية خالل  57حضور دورة مايكروميديا فالش ، نادي التكنولوجيا ، عمادة شؤون الطلبة، الجامعة األردنية، بواقع   .27

  to (8/2) 2007 (25/1)الفترة 

Macromedia Flash 8, University of Jordan. Technology Club, Which was held for a total of 30 

hours from (25/1) to (8/2) 2007. 

 72/2/في وزارة التربية والتعليم بموجب الكتاب رقم م ت  مدرب مدربين للمناهج المطّورة للكتب المدرسية للمرحلة الثانية  .28

 . 5771-7-8تاريخ 

حضور دورة التصميم الجرافيكي باستخدام برمجية االليستريتر ، نادي التكنولوجيا ، عمادة شؤون الطلبة، الجامعة األردنية،   .29
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 . to (8/2) 2007 (25/1)ساعة تدريبية خالل الفترة  57بواقع 

 

Adobe Illustrator CS, University of Jordan. Technology Club, Which was held for a total of 30 

hours from (25/1) to (8/2) 2007. 

-5في شركة انفوغراف خالل الفترة  –اآلرك ايفيو  -ساعة في برمجيات نظم المعلومات الجغرافية  87حضور دورة تدريبية   .31

 .5772ديسمبر  74

Ibrahim bazazo, has successfully completed Arcview 3x Training Workshop, Conducted by Info 

Graph, Amman, Jordan Presented this 80 hour (3-14
th 

)  December, 2006. 

ساعة تدريبية بتنظيم من وزارة التربية والتعليم  47بواقع الماجستير المهني في مجال أدوات التفكير الناقد في التعليم اجتياز   .31

 .5772األردنية وشركة انتل للتعليم للمستقبل ، 

Certificate of Completion, Ibrahim Bazazo, Is recognized as a certified Master by successfully 

completing 40 hours of professional development in the Intel Teach to the Future Workshop on 

Teaching Thinking with Technology, 2006. 

مبحث الجغرافيا للمرحلة الثانية من المناهج المطورة خالل العام الدراسي  ية لتدريب مشرفي ومعلميإعداد المادة التدريب  .32

 . 71/71/5772بتاريخ  74/75/بموجب قرار وزير التربية والتعليم  الصادر رقم م ث 5772/5772

 .5772ساعة تدريبية ،  47بواقع  Introduction to ArcIMS 9اجتياز دورة تدريبية في   .33

Ibrahim bazazo, has successfully completed Introduction to ArcIMS 9 . Conducted by InfoGraph 

, Amman , Jordan Presented this 9
th

 day of August 2005 

 .5772ساعة تدريبية ،  80بواقع  Introduction to ArcGIS I&II 9اجتياز دورة تدريبية في   .34

Ibrahim bazazo, has successfully completed Introduction to ArcGIS I & II . Conducted by 

InfoGraph , Amman , Jordan Presented this 24
th

 day of July 2005 

لمعلمةي ومعلمةات مديريةة التربيةة والتعلةيم لعمةان الثالثةة، ومديريةة  -التعليم االلكتروني بواسطة الحاسيوب –تدريب دورات انتل   .35

 . 51/1/5772بتاريخ  775471/، بموجب الكتاب رقم ب و5774/5772بادية الوسطى،  خالل العام الدراسي تربية ال

36.  International Computer Driving Licence This is to Certify that Ibrahim Bazazo Has obtained the 

International Computer Driving Licence , Issued by the UNESSCO Cairo Office, a designated 

Licensee for the International Computer Driving Licence ,2003, UN 02100904 

 ،  72/77/7551إلى  52/77/7551، بواقع ثالثين ساعة صفية خالل الفترة  مقدمة في األتوكادحضور دورة تدريبية في   .37
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 والشكر شهادات التقدير

 .في االستفتاء السنوي التي نظمته األردن السياحية  5778السياحي في الشأن األكاديمي لعام حاصل على جائزة التميز  

م  كتاب شكر  1 قد  للجهود المبذولة في   ) 71/8/5771بتاريخ  57/5771/755 (صادر من رئيس الجامعة األردنية في العقبة رقم م 

العقبة يوم األربعاء / انعقد في الجامعة األردنية  الذيو، " التشغيلالتمكين من أجل " اإلعداد والتنسيق لمبادرة وندوة ومعرض 

 .5/8/5771الموافق 

م  كتاب شكر  2 قد  للجهود المبذولة في  ) 2/4/5771بتاريخ  57/575/45 (صادر رقم ،من رئيس الجامعة األردنية في العقبة م 

 55-55خالل الفترة نظمته كلية السياحة والفندقة  الذيردن، ورئاسة اللجان الخاصة بمؤتمر آفاق تنمية السياحة والفندقة في األ

 .األردن / ، العقبة  5771شباط 

قدمة من رئيس الجامعة األردنية في العقبة، للمشاركة في اللجنة التحضيرية لفعاليات الملتقى الثاني لطلبة الجامعات  3 شهادة شكر م 

 .الجامعة األردنية 5771/نيسان 57-75رهاب، الذي انعقد خالل الفترة األردنية، كيف نحمي شبابنا من آفة التطرف واإل

م  من كتاب شكر  4 قد  بتاريخ  772/557/5771 (رقم صادرفرع العقبة في الجامعة األردنية  عميد كلية العلوم البحريةم 

التقنيات التكنولوجية المستخدمة  للجهود المبذولة في التعاون مع كلية العلوم البحرية، وتعريف الطلبة بأحدث ) 57/77/5771

لطلبة كلية العلوم البحرية، خالل  RSومادة اإلستشعار عن بعد  GISفي علوم البحار، وتدريس مساق نظم المعلومات الجغرافية 

 .  5772/5772العام الجامعي 

م  كتاب شكر  5 قد  للجهود المبذولة في انجاح  ) 58/5/5771بتاريخ  7/275/س ع  (من مدير سياحة محافظة العقبة رقم صادر  م 

 .فعاليات احتفال وزارة السياحة واآلثار بيوم السياحة العالمي في منطقة رم

م  من المشرف العام على مركز االستشارات والتدريب في الجامعة األردنية كتاب شكر  6 قد  بتاريخ  57/575/45 (رقم صادرم 

ة مهارات االتصال وقواعد البروتوكول واالتيكيت في القطاع السياحي للمشاركة كمدرب متطوع لتدريب دور ) 2/4/5771

 .ساعة تدريبية 54والفندقي لطلبة الجامعة ، والتي عقدها مركز االستشارات والتدريب في الجامعة األردنية فرع العقبة بواقع 

م  كتاب شكر  7 قد  بانوراما : اء محاضرة توعوية ثقافية بعنوانجمعية منتدى البيت العربي الثقافي، للمشاركة في إعط من رئيس م 

 .75/75/5771صناعة السياحة في األردن ، بتاريخ 

قد مشكر  شهادة 8 بمؤتمر  اللجنة العلمية، والمشاركة بورقة بحثيةمن رئيس الجامعة األردنية في العقبة، للجهود المبذولة في  ة  م 

 .األردن/ ، العقبة 5772 آذار 5-5خالل الفترة  األعماللذي نظمته كلية ، واواقع وتطلعات: منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

م  كتاب شكر  9 قد   المبذولةللجهود  ) 57/75/5772بتاريخ  5772/585/ 57 (من رئيس الجامعة األردنية فرع العقبة رقم صادر  م 

 .إلى مطار الملك حسين بن طالل ،احة والفندقةكلية السي –في تنظيم وتنسيق الزيارات الميدانية لطالب قسم اإلدارة السياحية 

م  كتاب شكر  11 قد  للجهود المبذولة إلنجاح  )75/77/5772بتاريخ  774/5772/77(صادر كلية السياحة والفندقة رقم  عميدمن  م 

تصادية الخاصة، فرص وتحديات العمل في قطاع الضيافة في منطقة العقبة االق" الذي نظمته الكلية تحت عنوان  ،اليوم العلمي

  . 55/75/5772يوم الثالثاء الموافق 

م  كتاب شكر  11 قد   المجاني للتطوع ) 52/5/5772بتاريخ  57/5772/575 (صادر  من رئيس الجامعة األردنية في العقبة رقم م 

 . 5772/5772بتحمل أعباء تدريس مادة السياحة الدينية واألثرية خالل الفصل الصيفي للعام الجامعي 
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م  شكر  شهادة وكتاب 12 قد  رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشارقة التراثي الدولي، ورئيس معهد الشارقة للتراث، رقم  من ةم 

للمشاركة في ورقة بحثية في ندوة مهرجان التراث الثقافي في العالم  )72/75/5772بتاريخ   5772-775/ أ / ت .ش.م(صادر

 .بة األردنيةتجارب وشهادات ، وعرض التجر

م  كتاب شكر  13 قد   52 (صادرم ــرق ،في مصر عضو المجلس اإلستشاري للسياحة/ لمرشدين السياحيينالنقابة العامة ل رئيسمن  م 

وتطوير العمل المشترك في صون التراث المادي  ،للدور المميز في حفظ الموروث الحضاري العربي )2/7/5772بتاريخ 

 .ات المحلية في الوطن العربي من سبل عيش مستداموالمعنوي، وتمكين المجتمع

م  كتاب شكر  14 قد  عن كتاب  ذلك و ) 71/77/5774بتاريخ   7/78 (من رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ، برقم صادر  م 

جامعة / ربية للتنمية اإلدارية اإلدارة البيئية المثلى في تنمية مواقع السياحة البيئية في الوطن العربي، والصادر عن المنظمة الع

 .الدول العربية

م  كتاب شكر  15 قد  للجهود المثمرة  ) 55/74/5774بتاريخ   2/521/د/در (من رئيس جامعة الشرق األوسط ، برقم صادر  م 

، والذي  5774آذار  51-52والحثيثة ألعمال مؤتمر الدورة السابعة واألربعون إلتحاد الجامعات العربية في عمان خالل الفترة 

 .انعقد تحت رعاية صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا

م  كتاب شكر  16 قد  للجهود  ) 55/74/5774بتاريخ /725/5774/م ص  (من عميد معهد فن الفسيفساء والترميم ، برقم صادر  م 

 .المفتوح في المعهد العلمي المبذولة التي ساهمت في إنجاح اليوم

م  كتاب شكر  17 قد   للتبرع ذلك و ) 55/75/5774بتاريخ  5/54أ2د/م.د (، برقم صادر  مدير مكتبة جامعة الشرق األوسطمن  م 

 .712مجموعة من الكتب والمجالت العلمية وعددها ب

م  كتاب شكر  18 قد   ) 75/72/5774خ بتاري  255أ/2/د/ع.ك (جامعة الشرق األوسط ، برقم صادر / من عميد كلية األعمال  م 

 .ضمان الجودة وللجهود المبذولة في إنجاز متطلبات لجنة النوعية 

م  كتاب شكر  19 قد   ) 75/77/5774بتاريخ   558أ/2/د/ع.ك (جامعة الشرق األوسط ، برقم صادر / من عميد كلية األعمال  م 

 والذي انعقد في  (Therapeutic and Curative Tourism)الحضور والمشاركة في المؤتمر الدولي للجهود المبذولة في 

 .5/77/5774-7مصر خالل الفترة  / الغردقة 

م  كتاب شكر  21 قد  للدور البارز في التعاون في  ) 71/74/5775بتاريخ   7/5/555/م ن (من وزير التربية والتعليم ، برقم صادر  م 

 .مجال اإلشراف والتأليف لكتب مناهج التعليم السياحي والفندقي

م  كتاب شكر  21 قد  للمحافظة على  ) 74/74/5775بتاريخ   577/5775 (من رئيس اتحاد الكتاب واألدباء األردنيين، برقم صادر  م 

 . الموروث الثقافي الوطني، ونشر التوعية بأهمية التراث

م  شكر  شهادة 22 قد  للجهود المبدولة في المشاركة في  ،) 75/72/5775بتاريخ  (من رئيسة جمعية تنمية المرأة األردنية للصم  ةم 

تحت شعار بالغة الجسد وحديث األصابع في األردن  ،اإلعداد والتنظيم لمؤتمر المهرجان الثقافي المسرحي العربي األول للصم

 . 5775أيار /8-1خالل الفترة 

خالل الفترة  (Geolibya 2013)،  مؤتمر تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية،  5775درع الباحث المتميز من جامعة بنغازي  23

 .5775أكتوبر  5-5

م  كتاب شكر  24 قد  بتاريخ  45/5/5/78575 (برقم صادر ،أمين سر اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم اليونيسكومن  م 
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  . تاعالعضوية اللجنة الملكية لحماية التراث الوطني ، وااللتزام بحضور كافة االجتم ) 55/74/5775

م  كتاب شكر  25 قد  والمشرف الفني على الجوائز  ،ورئيس تحرير مجلة إدارة ،رئيس البحوث والدراسات/ من الوزير المفوض  م 

في تأليف  المبذولةللجهود  ) 78/77/5775بتاريخ  7/757/س5و (المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، برقم صادر/ المتخصصة 

دوالر  )7277 (ة البيئية المثلى في تنمية مواقع السياحة البيئية في الوطن العربي، وإرفاق شيك بمبلغاإلدار :اإلصدار المعنون

   . )77775785 (برقمأمريكي 

بموجب رقم  ،لصندوق دعم البحث العلمي 5777مرشح من رئيس جامعة الشرق األوسط للجائزة التقديرية للباحث المميز لعام  26

 .) 52/77/5775بتاريخ   5/2/778 (الكتاب الصادر 

م  شكر  شهادة 27 قد  ة من رئيسة الهيئة اإلدارة لجمعية تنمية المرأة األردنية للصم ، للجهود والخدمات المبذولة في ملتقى األيادي م 

 .قد ضمن فعاليات مبادرة السياحة للجميعوالذي ع  ،  5775نيسان  1-5تتكلم 

م  شكر  شهادة 28 قد  إلنجاح أعمال مؤتمر السياحة في وسط البلد بين الواقع ، للجهود المبذولة  جفرا السياحية مجموعة ة من رئيسم 

 .في مركز الحسين الثقافي بأمانة عمان الكبرى 72/5/5775-74والطموح بتاريخ 

م  كتاب شكر  29 قد  مديرية التراث ، للجهود المبذولة مع ) 72/72/5775بتاريخ  8/75/5421/ث (من وزير الثقافة، برقم صادر م 

قدم لليونيسكوالمساهمة بإعداد في وزارة الثقافة في   .التقرير الوطني الم 

م  كتاب شكر  31 قد  للمشاركة في احتفالية اليوم  ) 54/74/5775بتاريخ   57/2/5784 (، برقم صادر السياحة واآلثارمن وزير  م 

 . 78/74/5774العالمي للتراث، والذي أقيم في قصير عمرة بتاريخ 

م  كتاب شكر  31 قد  عن  ذلك و ،) 74/75/5775بتاريخ   7/5525 (من رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ، برقم صادر  م 

 .5777وزارة الثقافة ضمن مشروع مادبا مدينة الثقافة لعام ، والصادر عن السياحة في مادباكتاب 

م  كتاب شكر  32 قد  ، لتنظيم ) 75/75/5775بتاريخ  8/4/5 (الستشارات والتدريب، برقم صادرمن مدير مركز الشرق األوسط ل م 

 .75/75/5775بتاريخ  ) IATA (ندوة عقدها المركز بالتعاون مع االتحاد الدولي للنقل الجوي

م  كتاب شكر  33 قد  اك في للجهد في االشتر ) 72/78/5777بتاريخ   7/5727/م ن (من وزير التربية والتعليم ، برقم صادر  م 

 .المرحلة الثانوية / عمليتي التأليف واإلشراف على منهاج تخصص الفندقي والسياحي 

م  كتاب شكر  34 قد   ذلك ، و) 72/71/5777بتاريخ   7/77/ 57 (من رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق األوسط ، برقم صادر  م 

 .للجهود المبذولة في إعداد التقرير الخاص بمبادرة السياحة للجميع

م  كتاب شكر  35 قد  بتاريخ   55/7777545/م س (من عميد معهد الملكة رانيا للسياحة والتراث في الجامعة الهاشمية ، برقم صادر  م 

 .وعضوية لجان المناقشة لطلبة الدراسات العليا ،، للجهود في التعاون مع الجامعة الهاشمية في المؤتمرات) 75/74/5777

م  كتاب شكر  36 قد  ، للجهود المبذولة في ) 78/78/5777بتاريخ س  /577 (م، برقم صادر إف إمدير العام إلذاعة سياحة من ال م 

 .اإلعداد والتقديم لبرنامج عين على السياحة الذي يبث عبر أثير اإلذاعة

م  كتاب شكر  37 قد  بتاريخ   2/7/51 م (وزارة التربية والتعليم، برقم صادر / من مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية  م 

وتصميم مناهج التعليم  ،، للجهود المبذولة في إدارة وتنظيم ندوة مشروع التطوير التربوي نحو اقتصاد المعرفة) 74/77/5777

 .السياحي والفندقي وبنائها

م   شهادة شكر 38 قد  ر األول آلفاق التنوع للمشاركة في إنجاح فعاليات أعمال المؤتم  ،منتدى التنوع الثقافي األردنية من رئيس م 
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 .55/75/5777عمان بتاريخ ، في المركز الثقافي الملكي  ،الثقافي األردني

م  كتاب شكر  39 قد  في  المبذولة، للجهود ) 75/72/5777بتاريخ   5/5/7587 (من رئيس جامعة الشرق األوسط، برقم صادر  م 

اسم الجامعة ،  وإبراز ،، وخدمة المجتمع المحلي78/72/5777افق يوم الثالثاء المو ،تنظيم زيارة للطلبة لدار ضيافة المسنين

 .ورسم الصورة التي تليق بها كجامعة متميزة

م  كتاب شكر  41 قد  ، للتهنئة ) 52/77/5777بتاريخ   7/7/77 (من رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق األوسط، برقم صادر  م 

ليا لمعرض الشارقة الدولي، لكتاب السياحة البيئية وأسس استدامتها كأفضل بالحصول على شهادة التقدير الصادرة من اللجنة الع

 .كتاب في مجال السياحة في الوطن العربي

م  كتاب شكر  41 قد  ، بمناسبة ) 57/75/5777بتاريخ   71/7/77 (من رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق األوسط، برقم صادر  م 

 .للجهود المبذولة في رئاسة تحرير العدد األول من المجلة ذلك السياحية، واصدار العدد األول من مجلة الشرق األوسط 

م  كتاب شكر  42 قد  بتاريخ   5/5/752 (من نائب رئيس الجامعة األردنية لشؤون الكليات والمعاهد اإلنسانية ، برقم صادر  م 

 .ة إلهداء مكتبة الجامعة األردنية مجموعة من الكتب العلمي ذلك ، و) 77/77/5777

م  كتاب شكر  43 قد  للدعم المادي  ذلك و ،) 78/72/5777بتاريخ   22/725/س 5 (من رئيسة جمعية األسرة البيضاء، برقم صادر  م 

 .والمعنوي المقدم لدار المسنين

م  كتاب شكر  44 قد   الذيلدولي ،للمشاركة في المؤتمر ا) 77/75/5777بتاريخ   7/57/7752 (من رئيس بلدية مادبا، برقم صادر  م 

 .54/5/5777-57انعقد في مدينة مادبا، بعنوان مؤتمر سياسات التنمية السياحية وتقنيات تحسيس المواطنين، خالل الفترة 

م  كتاب شكر  45 قد  من رئيس الجامعة االلمانية األردنية، للمشاركة بورقة بحثية في مؤتمر الحفاظ على التراث الحضاري في  م 

 .، البتراء ، األردن 5775أغسطس  75-77نظرية والتطبيق، خالل الفترة الوطن العربي بين ال

م  كتاب شكر  46 قد  ، للجهود المبذولة في إعداد ) 75/77/5778بتاريخ   55/5/57 (من وزير السياحة واآلثار، برقم صادر  م 

 .كز الجغرافي الملكي األردنيخرائط سياحية متخصصة لكافة محافظات المملكة، لخدمة قطاع السياحة بالتعاون مع المر

م  كتاب شكر  47 قد  ، للجهود المبذولة في تقديم ) 71/71/5778بتاريخ ق  /أ  (من رئيس جمعية أدالء السياح األردنية، برقم صادر  م 

ستخدام محاضرة في مقر الجمعية لمجموعة من األدالء، حول آخر المستجدات الخاصة بالتنقيبات األثرية، والبحوث العلمية، وا

GIS) ( التي من شأنها إلثراء المعرفة لدي األدالء في االرشاد السياحي. 

)درع تقديري  48
th

12 – 13
th

ومؤتمر السياحة العالجية في  ،، المعرض الدولي األول لمنتجات أمالح البحر الميت( 2009, 11 

 . الطباعة عالية جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا برعاية صاحبة السمو الملكي األمير

)عمان ، األردن  ،مؤتمر التعليم السياحي والفندقي ، كلية األردن الجامعيةدرع  49
th

28 – 30
th

 October ,2007 ).  

وذلك عن رئاسة اللجنة التنظيمية على مسابقة اختيار فتاة  ، 5771-1-7شهادة شكر صادرة عن قناة نورمينا الفضائية بتاريخ  51

 .البتراء 

 . 5775شهادة التميز العلمي ألوائل طلبة كلية الدراسات العليا في الجامعة األردنية لعام  51

 . 7558-2-55درع وشهادة التميز العلمي مع مرتبة الشرف ألوائل الكليات في جامعة مؤته لعام  51
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 اإلشراف على الرسائل واألطروحات الجامعية
Theses/Dissertations Supervision 

 

 السنة  الجامعة  الدرجة العلمية  عنوان الرسالة اسم الطالب 
اإلرث البحري في محافظة العقبة توثيق  عبد الجواد الد خ

 .باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية 

 5778/5775 األردنية الجامعة  ماجستير 

 The Effect of Capacity Building and عبدهللا شقديح

Sustainable Partnerships Program on 

Sustainable Development in Madaba 

 5771/5778 الجامعة األردنية  ماجستير

 رسهى مرا

 

The Role of Women in Tourism 

Development in Jordan 

 5775/5775 الجامعة الهاشمية ماجستير

التسويق بالعالقات في إدارة وتطوير القطاع  حكيم بناولة 

السياحي في الجزائر دراسة تطبيقية على مكاتب 

 رالسياحة  والسف

  5777/5774 جامعة خميس مليانة دكتوراه

التكنولوجية المحاسبية الحديثة  ةتطبيقات األنظم حسام محمد

في الفنادق دراسة تطبيقية على فنادق الخمس 

 نجوم في عمان

 5775/5775 الشرق األوسط ماجستير

التسويق االلكتروني  بناء نظام معلومات في أحمد عميرة  

 فظة العقبةدراسة تطبيقية على محا

 5777/5777 الشرق األوسط ماجستير

أثر أنماط القيادة على جودة الخدمات الفندقية في  أحمد الحسنات

 فنادق الخمس نجوم في األردن

 5777/5777 الشرق األوسط ماجستير

 

( سنوات 5في آخر )عضوية لجان مناقشة رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه   
 

رسالةعنوان ال اسم الطالب الدرجة  
 العلمية

الجامعة المانحة        السنة 

 بلد الجامعة اسم الجامعة

ُالتنميةُ ياسرُهاشمُعماد ُفي ُودورها ُالتراثية ُالمواقع إدارة
ُالتاريخيةُ ُزبيد ُمدينة ُالمستدامة السياحية

ُدراسةُحالة

جامعةُالملكُ دكتوراهُ
 سعودُ

 5771 السعوديةُ

ُالموا اعتدالُالحسناتُ ُالبتراُتوثيق ُفي ُواألثرية ُالتراثية قع
 GISوتسويقهاُباستخدامُ

 5772 األردنُ جامعةُمؤتة ماجستير

ُفيُ عمرُسقاهللُ ُالسياحية ُالحركة ُوانماط ُاتجاهات تحليل
ُلواءُالبتراُ

 5772 األردنُ جامعةُمؤتة ماجستير

تحسينُاألداءُالبيئيُواالجتماعيُواالقتصاديُ أنسُالفناطسهُ
ُخال ُمن ُالبترا ُايزوُفي ُالدولية ُالمواصفة ل

52777ُ

 5772 األردنُ جامعةُمؤتة ماجستيرُ

Jalal Khalil The Potential of Tourism Development at 

the Site of Um Qais 
Master Hashemite 

University 
Jordan 2013 

Oday Lwama An Evaluation of the Jordanian Tour 

Guide According to the Tourists Point  

Master Hashemite 

University 

Jordan 2013 

 5775 األردن األردنية دكتوراهُتقييمُالسياحةُالعالجيةُفيُاألردنُ زيادُعبيسات

 5775 األردن مؤتهُ ماجستيرُتطويرُموقعُأمُالجمالُاألثريُسياحيا ُ يوسفُأبوُعليُ

وتطويرها مريمُابراهيم تيرماجس دراسةُخربةُالبتراويُسياحياُ  الجامعةُ 
 الهاشمية

 5777 األردن

ُأصيخمُ محمدُعبدُالجواد ُلقصر ُواألثرية ُالبيئية  5775 األردنالجامعةُ ماجستيرالسياحة

http://eacademic.ju.edu.jo/i.bazazo/Lists/ThesesDissertationsSupervision
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 الهاشمية ومحيطهُالبيئيُفيُالباديةُاألردنية

أثرُدورانُالعاملينُعلىُأداءُالمنشآتُالفندقيةُ أمينُالعارضة
ُدراسةُتطبيقيةُعلىُفنادقُالخمسُنجومُعمان

األوسطالشرقُ ماجستير  5775 األردن 

 

   TEACHING CONTRIBUTIONS                                                  التي تم تدريسها المقررات

 منهج بحث في السياحة  Research  Methodology of  Tourism 

 االرشاد والداللة السياحية  Guidance and Tourist Significance 

 م واإلعالن السياحياإلعال  Tourism Media and Advertising 

 ادارة القرى والمنتجعات السياحية  Management of Villages and Tourist Resorts 

 جغرافية السياحة التطبيقية  Applied  Tourism Geography 

 ادارة القرى والمنتجعات السياحية  Management of Villages and Tourist Resorts 

 التسويق السياحي والفندقي  Tourism and Hotel Marketing 

 الجغرافيا والمعالم السياحية  Geography and Sights 

 القوانين والتشريعات السياحية  laws and Regulations in Tourism 

 مهارات االتصال السياحي  Communication Skills in Tourism 

 ادارة الجودة في السياحة  Tourism Quality Management 

 السياحة المستدامة  Sustainable Tourism 

 ادارة المشاريع الصغيرة  Small Business Management in Tourism 

 االتيكيت وخدمة العمالء  Tourism Etiquette  and Guest Services 

 ادارة االزمات في السياحة  Crisis Management in Tourism 

 التدريب الميداني  Practical Training 

 السياحة البيئية  Ecotourism 

 نظم المعلومات اإلدارية للسفر  Management Information Systems for Travel 
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Professional Networking Presence    
 

1. https://scholar.google.com/citations?user=Ow1yFU8AAAAJ&hl=en 

2. https://www.researchgate.net/profile/Ibrahim_Bazazo  

3. http://eacademic.ju.edu.jo/i.bazazo/Lists/Published%20Research/AllItems.aspx  

4. http://archaeologyfaces.tumblr.com/page/3  

5. https://www.facebook.com/ibrahim.bazazo.5 
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