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I .الدرجات العلمية:                                                          

  ، 4891، المملكة المتحدة  -بريطانيا برايتون ، الحالة الصلبة ، جامعة سسكس ، التطبيقية/فيزياء الدكتوراة الفلسفة. 

 ، 4899 عمان ، األردن ، الماجستير ، الفيزياء النووية ، الجامعة األردنية. 

  ، 4891عمان ، األردن ، بكالوريوس ، الفيزياء ، الجامعة األردنية. 

 

 II  ة الدكتوراهأطروحرسالة املاجستري وحقول الدراسة وعناوين: 

  :عنوان األطروحة:فيزياء الحالة الصلبة ، دكتوراة الفلسفة 

                "Defects studies in insulators using ion beam techniques" 

 :هالعلمية من رسالة الدكتورا المنشورات
 "Lattice location of Ce implanted in CaF2", Arafah D.-E., Georgiacodis D.N., Townsend P.D., Hogg C.W. and 

Chadwick A.V., Proc. Int. Symp. On Three Day in Depth Review of Particle Accelerator Impact in the 
Interdisciplinary Field, LNL-Padova, Italy, (1985) 38. 

 "Preferential sputtering and ion induced changes in the composition of pure and U-doped LiF single crystals", 
Thiel K. Sassmannhausen U., Arafah D.-E. and Recker K., Nucl. Inst. and Methods B1 (1984) 282. 

 "Changes in RBS spectra resulting from surface charge effects", Arafah D.-E. and Townsend P.D., Nucl. Inst. and 
Methods B4 (1984) 399. 

 "Radiation enhanced diffusion of Krypton and Uranium impurities in LiF", Bangert U, Arafah D.-E., 
Sassmannhausen U., Thiel K. and Townsend P.D., Nucl. Inst. and Methods, 209/210 (1983) 1111. 

 "Ion range studies of cerium implanted CaF2", Arafah D.-E., Bangert U., Thiel K. and Townsend P.D., Nucl. Instr. 
and Methods, 209/210 (1983) 1105. 

 "RBS studies of implanted heavy ions in CaF2 and LiF single crystals", Bangert U., Thiel K., Kerr W. and Arafah 
D.-E., GSI Annual Report, 1981, 196. 
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  الرسالةالماجستير: الفيزياء النووية ، عنوان:   
O"16"Even Parity States of  

 المنشورات العلمية من رسالة الماجستير:          
 "Even parity states of 16O", Kassis N. and Arafah D.-E., J. Phys. G: Nuclear Physics 7 (1981) 165. 

 

III .املكان ، الوظيفة والتاريخ(: العمليةو/اإلدارية األكادمييةات اخلرب( 

  ،تمووو   9المملكووة األردنيووة ال ا،وومية، عضووو مجلووس  يعووة اعتموواد متسسووات التعلوويا العووال، و وومان جودت ووا
 حتى اآلن. – 9148

  21/9/2102 – 22/2/2102 يعة المديرين لشركة ،بكة الجامعات األردنية، رئيس. 

  ،04/9/2102 – 4/2/2102عضو المجلس التنفيذي التحاد الجامعات العربية. 

 04/9/2102 – 04/19/2104، رئيس الجامعة ،  جامعة آل البيت. 

 ،2104أيلول  -9149 آذاراألردن،  -، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، عمان عضو مجلس التعليا العال 

 ،إجبببازة غ بببي  علمبببي يببب  ا ايعببب  9142-9149 نائبببئ رئبببيع ا ايعببب ، أيلبببول جامعوووة الزيتونوووة األردنيوووة ال ا وووة( ،
 األردني (.

 إجببازة دون  ،9149آب  - 9144تمووو   92، اديميووة كلشووتون األلنائووا الوورئيس ،  وسوو شوورا األجامعووة ال(
 راغئ ي  ا ايع  األردني (.

 9141آب  - 9119آب ،  نائا الرئيس لشتون الكليات والمعا د العلمية،  الجامعة األردنية . 

 9119 - 9119آب ،  نائا الرئيس لشتون التطوير والت طي  والجودة،  الجامعة األردنية . 

 9119/ آب  9112ب آ،  عميد البحث العلم،،  الجامعة األردنية. 

  9112/ أب  9112 كانون الثان، ، عميد كلية العلوم، الجامعة األردنية. 

 9112/ كانون الثان، 9111أيلول و   9112/9111، الفيزياء ونائا عميد كلية العلومقسا  رئيس ، الجامعة األردنية. 

 9112/9111و  9119/9112،   رئيس قسا الفيزياء ، الجامعة األردنية. 

 إجازة غ ي  علمي(. 4888-4889،  الزرقاء األردن ،  رئيس قسا الفيزياء،  الجامعة ال ا،مية( 

 4889،  أستاذ، قسم ال يزياء ، عمان األردن ،  الجامعة األردنية-. 

 4881-4892،  أستاذ مساعد، قسم ال يزياء ، عمان األردن ،  الجامعة األردنية. 

 4889-4881،  أستاذ مشارك، قسم ال يزياء ، عمان األردن ،  الجامعة األردنية. 

 4891-4892،  م تبر مشرف، قسم اليياضيات والعلوم ال يزيائي  ، بييطانيا ،  جامعة سسكس. 

 4891-4899،  محا ر متفرغ، قسم ال يزياء ، عمان األردن ،  الجامعة األردنية. 

 4899، اخلطوط ا وي  األملاني  ، مجهوري  أملانيا االحتادي  ، غدريئ ل حص املواد غري اهلدام ،  اللوفت انزا. 

 4899-4891، عالي  ، فحص املواد غري اهلدام ، يطار عمان املدين ،  ال طوط الملكية األردنية. 

 

.IV .:الزيارات العلمية 
  ،4894-4891جامعة سسكس، المملكة المتحدة،  ،لدراسة الدكتوراهمنحة المجلس الثقاف، البريطان. 

  1984- -1981، جامعة سسكس، المملكة المتحدة، فيزياء تطبيقية -لدراسة الدكتوراهالجامعة األردنية موفد 
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  الكيمياء النووية قصيرة المدة الى مع د علمية:  يارة(IKC)بدعا من جامعة  )ألمانيا( ، جامعة كولن ،
 .4899، أيار )المملكة المتحدة(سسكس 

 الى م تبرات البحث التابعة لو : يارة علمية IBM ران يالبان، ، أمريكا ، أيار/حز ، سن، ، نيويورك وجامعة نيويورك ف
 ، بدعا من جامعة سسكس، بريطانيا. 4899

  :التحليل باست دام التفاعالت النووية،  ،طرائق النووية ف، البحث والتطبيقمنحة بحثية الست دام ال يارة علمية
مع د الفيزياء النووية ، جامعة جوتة ، فرانكفورت ، جم ورية المانيا االتحادية ، بدعا من متسسة  التحليل بالتنشي ؛

DAAD . 

"Orientation dependence of stopping powers studied in GaAs by nuclear reactions", Arafah D.-E.,  
Qumri N. Meyer J.D., Thomas T. and Bethge K., IKF Annual Report, 1987. 

  :4/1منحة بحثية من جامعة فرانكفورت )جوتة( ، فرانكفورت ، جم ورية المانيا االتحادية ،  يارة علمية-
91/9/4899. 

  :منحة بحثية من جامعة بادوفا بدعا من المركز الدول، للفيزياء النظرية  يارة علمية- ICTP  ، 4/1، تريستا ، ايطاليا-
91/8/4898. 

  :منحة بحثية الست دام الطرائق النووية ف، البحث والتطبيق ، مع د الفيزياء النووية ، جامعة جوتة ،  يارة علمية
 . DAADبدعا من متسسة ،  15/8/1995-15/6فرانكفورت ، جم ورية المانيا االتحادية ، 

 
V. واملنح اتعوراملش: 

 الدولية:

  مشروع بحث مدعوم من دائرة التنمية الدولية البريطانية(DFID)  ،والمجلس الثقاف، البريطان(British Council) 
 – The Partnership form Digital Learning and Increased Access)حول التعليا الرقم، و يادة فر ه 

PADILEIA)  مبادرة الشراكة االستراتيجية للتعليا العال، واالبتكار واإل الح –، لالجعين السوريين(Strategic 

Partnerships for Higher Education Innovation and Reform – SPHEIR) - (9،111،111 ₤.)  

  (AUB) و ا ايع  األيييكي  يف بريوت  (KCL)لندن  –امللكي  ا ايعي  و الكلي    ,(AABU)الشيكاء يف املشيوع: جايع  آل البيت
 . Future Learn (UK)اململك  املتحدة –والتعلم املستقبلي  (Germany) أملانيا  –للتعلم العايل امل توح   Kironوكاييون

 ، ال واء ملوثات خرائ  ورسا تقييا " بعنوان: مشروع بحث مدعوم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، فيينا ، النمسا 
 (. € 211،111)  .9149-9142 "،النووية التحليل تقنيات باست دامأراسيا  منطقة ف،

  ال واء ملوثات خرائ  ورسا تقييا " بعنوان: من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، فيينا ، النمسا ،مشروع بحث مدعوم 
 (. € 211،111)  .9142-9142 "،النووية التحليل تقنيات باست دامأراسيا  منطقة ف،

  :طرائقالالحزم األيونية و "است دام مشروع بحث مدعوم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، فيينا، النمسا، بعنوان 
 (64,844.70 €). 9141-9144، المواد المطورة"ة تلوث ال واء و دراسالتكميلية ل

 مدعوم من: بحث  مشروع Stiftung Volkwagenwerk  بالتعاون مع جامعة جوتة ، فرانكفورت ، جم ورية المانيا
مارك ألمان،(  11،111) .4884-4898 األيونات "،خالل  رع وتحليل ا بعنوان: "تعديل خواص المواد ، االتحادية

 مارك ألمان،. ) 49،921(+ التمديد للمشروع بمبلغ 
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  / ،منحة بحثية الست دام الطرائق النووية ف، البحث والتطبيق ، مع د الفيزياء النووية ، مشروع بحث علم
 . 4888-4889االملاني  ، GTZ و DAADجامعة جوتة ، فرانكفورت ، جم ورية المانيا االتحادية ، بدعا من متسسة 

 احمللية:

  ،رئيس لجنة "الشباب ف، مواج ة التطرف: المحور التربوي والتعليم، والثقاف،"، و ارة التعليا العال، والبحث العلم
 .9142كانون األول -9142حث العلم،، أيلول ب ندوا ال –

  ،عمادة مقدم إلى "، المطعَّمة بالعنا ر األر ية النادرة للمواد"استجابة التو ُّج الحراري بعنوان: "مشروع بحث علم
 ( دينار أردن،.30,000) .9119البحث العلم، ، الجامعة األردنية ، 

 تعديالت ل واص المواد باست دام الحزم األيونية" :مشروع بحث علم، بعنوان-"Ion Beam Modifications of 

Materials ، ( دينار أردن،.5,000) ، 9/2/99عمادة البحث العلم، ، الجامعة األردنية ، عقد رقا: مقدم إلى 

 

VI.  اإلقليمية والدولية( املتخصصة الدورات التدريبية(:  
  ف، الجامعة  "اآلثر عنا ر النووية ف، الكشف عن ئقاست دام الطرابعنوان "دورة تدريبية التحضير والتنظيا لتنفيذ

 ..(2014)تشرين الثان، ( AAEA) ذريةللطاقة العربية بالتعاون مع ال يعة الاألردنية 

  الدورة التدريبية اإلقليمية حول إجراءات تحضير عينات ال واء الجوي وتقنيات التحليل"، الجامعة األردنية، قسا"
 (.RAS 0061-002) 9142نوفمبر  19 - 12، األردن، 44819الفيزياء، عمان 

 "الجامعة "اآلثار مو وعل ونالفن ف، الصلة ذات المتقدمة النووية التحليلية التقنيات" حول قليميةاإل تدريبيةال دورةال ،
 .(CS7-RAS 1010-002)  2009تمو    92-49 األردن، عمان،األردنية ، 

  بعاث نال لفية وامطيافية رذرفورد  -اإلقليمية حول است دام التقنيات النووية ف، تحليل المواد تدريبيةالالور،ة
 .4889تشرين الثان،  91-99 األردن، عمان،الجامعة األردنية ، نية المستحثة بالجسيمات، األ،عة السي

 

VII. العلمية: واملشاريع املقاالت تقييم  
 عملت محكما ومقيما لمقاالت علمية عالمية وإقليمية ومحلية ف، المجالت اآلتية:

 Science Direct - Physica B Condensed Matter; 

 Jordan Journal of Physics; 

 Ministry of Higher Education Fund. 
 Peer Reviewer of: Journal of Optoelectronics and Advanced Materials (JOAM). 

 Peer reviewer for King Abdel-Aziz City for Science and Technology (KACST); several 
projects. 
 

IIIV. :عضوية اللجان 
 جلان اجلامعة ، والكلية والقسم: أ.

  ا ايع  األردني  . 9149-9119لألعوام  ال طة االستراتيجية  وال طة التنفيذية وخطة العملرئيع  ن  إعداد ، 

   9141 -يف ا ايع  األردني   مركز التميز ف، الطاقة والمياه والبيعةرئيع  ن. 

  9118-9112، ا ايع  األردني ، والترقيةلجنة التعيين عضو  
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  9118-9112العقب   – مجلس ادارة محطة العلوم البحريةعضو. 

  9119-9112ا ايع  االردني  -مجلس ادارة مركز حمدي منكوللبحوث العلميةعضو. 

  9119- 9111ا ايع  االردني   – لجنة تاريخ بالد الشامعضو. 

  2007-2005ا ايع  االردني   – المائية و البيعيةمجلس ادارة مركز البحوث عضو. 

   يف ا ايع . تطوير ال طة الدراسيةرئيع  ن 

 وكلية العلوم وكلية الدراسات العليا ف، الجامعةالفيزياء ف، قسا  عضو لجان الدراسات العليا. 

   وممثال للجايع  يف وزارة الطاق .   الطاقة النوويةعضو  ن 

   يف ا ايع  . التلوثقضايا ومشكالت النفايات و الت لص من عضو  ن 

  يسارع فان دي جياف. - لجنة الكلية والقسا ف، مرفق المسارع النوويعضو 

  لورش  املسيعات يف البحث والتطبيق  الثاني   اللجنة التنظيميةعضوARTTA'87  

  لورش  املسيعات يف البحث والتطبيق الثالث  اللجنة التنظيميةعضو ARTTA'95  . 

 

 :الدولية واإلقليميةاللجان  ب.

 4102 ، عمان متسسة طالل أبو غزالة ؛  "الرقم، التعليا اعتماد خبراء" ن   رئيع. 

 ( عضو اللجنة العربية لضمان الجودة ف، التعلياAROQA ؛ عمان )9141. 

   يف عمان يطالية بالتعاون مع السفارة اال ايطاليالدراسات العليا إلى )البكالوريوس واطلبة الانتقاء بعثات عضو  ن- 
 .4102 عام لل

  9149الدراسي ، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، حزييان ,، حمور اخلطط والربايج لجنة استراتيجية التعليا العال،عضو. 

  جايع  الشيق األوسط بالتعاون يع احتاد ا ايعات العيبي ،  "الحاكمية ف، التعليا العال،"رئيع اللجن  التحضريي  ملؤمتي ،
 .41/44/9149-42 عمان

   4112 ام و علأل -يف عمان  انتقاء بعثات طلبة الدراسات العليا إلى فرنسا بالتعاون مع السفارة الفرنسيةعضو  ن-

4104. 

  رئيع  ن  يشيوع"Open Mind Academy"   لند جامعةيف احلقول املتداخل  بالتعاون يع جايعات يتعددة يف اوروبا ينها 
Lund  وسواسيف السويد SAWAS  9141-9119، يف بييطانيا. 

   مركز الكفاءات" ف، تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع جامعة ليشةرئيع  ن" Lichee 9141-9119 ف، ايطاليا 

   العاملي املناخ ، غغيري  الدول، ف، الفضاء الجيولوج، والفضاء الحيات،""البرنامج رئيع اللجن  الوطنيIGBP, Global 

Change   ،2010 ادلنفي . 

  9119 -9111 تطوير التعليا العال،عضو اللجن  ال ني  ملشيوع. 

  9119آب  - 9112آب وزارة التعليم العايل والبحث العلمي االردني  / ،  ال يعة العليا للبحث العلم، - عضو  ن. 

  العال،  المبن، على االقتصاد المعرف،استراتيجية وإ الح التعليا  -يشيوع ويبادرة  ن  عضو ERFKE    خالل التعاون يع البنك ي
 . 9112الدويل 

  اللجنة التنظيمية لمتتمرعضو  :TMS-2007; "Metrologies for Advanced Materials and Devices                   

    : Characterization, Measurement and Testing Science: Metrology for Micro and Nano 
Structures" / "Recent Developments in Semiconductor, Electro Optic and Radio Frequency 
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Materials: Progress in  Semiconductor Optoelectronics and Beyond", Orlando, Florida, 
February 25-March 2, 2007 

  أيييكا نيويورك – اديمية الدولية للعلوماألكعضو الجمعية ،. 

  ر ال دام يالفحص غ جمعيةعضو(NDT)  ، .أيييكا 

  مشروع ،عاع السنكروترون -اللجنة العالمية العليا للتدريا عضو (SESAME).  /اليونسكو. 

 
 

 جلان البحث العلمي واجلوائز العلمية: ج.

  ،9149-9142عضو ال يعة العلمية لجائزة عبد الحميد ،ومان للباحثين العرب الشبان 

  9141\2\49 "يوم الوفاء للعلماء واألدباء األول"سرح عمون للثقافة والفنون ومنتدى بيت الثقافة والفنون ف، متكريا  

  9144للعام  - األردنية للبحث العلم،البحث العلم، ، قطاع االختراعات ، الجمعية لجائزة رئيع هيئ   ن  التحكيم. 

  9144و  9141للعام  -ع  قطاع غكنولوجيا الصناع  والطاق   لجائزة  شام أديا حجاويرئيع هيئ   ن  التحكيم. 

  ألكثي ي  دورة. المدارسالعلوم ف، لجائزة عبد الحميد ،ومان لمعلم، رئيع هيئ   ن  التحكيم 

  9112/9111للعام  الحميد ،ومان للشبان العربلجائزة عبد عضو هيئ  التحكيم . 

   9112 ردنيةالجائزة التشجيعية الصادرة عن و ارة التعليا العال، والبحث العلم، األرئيع  ن 
 

 

 :اللجان العلمية .د

  9149/والبحث العلميوزارة التعليم العايل األكادميي  واللجن  اإلداري  واملالي ، املنبثق  ع  جملع التعليم العايل يف لجن  العضو - 
9141. 

  جمل  يتخصص  غصدر ع  عمادة البحث العلمي يف جايع  الرييوك ووزارة التعليم  "المجلة األردنية للفيزياء"عضو  ن  حتييي /
 حىت اآلن. - 9119آب العايل والبحث العلمي األردني  / 

  جمل  يتخصص  غصدر ع  عمادة البحث العلمي يف ا ايع  األردني  /  والعلميةمجلة دراسات االنسانية  -تحرير الرئيس /
 .9119آب  - 9112آب 

 9119 - 9112/ األردني  عضو  ن  وزارة التعليم العايل العتماد بيايج ال يزياء يف ا ايعات. 

  عضو اللجن  التنظيمي  للمؤمتي الدويل يف فيزياء ا وايد و ن  حتييي كتيئ املؤمتيICCMPA, 1992 .البحرين 

 

 :اإلقليمية والدولية واملشاريع جلان الربامج العلمية هـ.

  مشروعمنها:  في البرامج ألاكاديمية،عدة مشروعات دولية ومنسق رئيسEGREEN   ومشروع PADEILIA ومشروع 

SPARK  ومشروع HOPES 9149أيلول -9141أيلول  خالل املدة بين، وغيرها. 

 بين جامعة آل  لتأهيل الالجئين السوريينمبادرة الشراكة وتطوير مساقات رقمية الكترونية موجهة  رئيس مشروع

، ومؤسسة ( AUB)في اململكة املتحدة، والجامعة ألامريكية في بيروت (  King's College London)البيت وجامعة 

(Kiron ) للتعليم املفتوح في أملانيا  ومؤسسة(Future Learn ) ،وفير املساقات عبر إلانترنت يهدف إلى تفي بريطانيا

(MOOCS)    وكذلك التعليم املدمج(Blended Learning) .  
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  لبرامج العلوم الطبيعية امتحان الكفاءة الجامعية  -  يعة اعتماد متسسات التعليا العال، األردنيةرئيع فييق
 .9141نيسان  -املستوى املتوسط  -، واألساسية

 " آسيا" دول التلوث ف، ال واء الجوي باست دام تقنيات الحزم األيونية ف، الدول العربية ف،املنسق الوطين للربنايج اإلقليمي 
 . 9142-9142، بالتعاون يع الوكال  الدولي  للطاق  الذري  ، فيينا ، النمسا ،  أراسيا، 

  ،وزارة  يعة االعتماد و مان الجودة  -لتقييا البرامج األكاديمية العلمية القائمة ف، الجامعات الفلسطينية  خبير دول ،
 .. )رئيع ال ييق(9144الض   الغيبي  ، فلسطني ،  -، رام اهلل ال لسطيني التعليم والتعليم العايل 

  ين ذ يف ا ايع  األردني  وبالتعاون يع  "، التعلياواالتصاالت فتكنولوجيا المعلومات " يف دبلومالربنايج لرئيع  ن  اإلشياف ،
 .9141آب  - 9119، نيسان جايع  أوهايو يف أثينز ، ايييكا

 

   المرتكزات األساسية - برنامج تطوير م ارات القيادات الشابة"اإلشياف على يشيوع: رئيع  نStepping Stones - "  يف
، ين ذ يف جايع  بريزيت بالتعاون  بدعم ي  صندوق ي  صندوق امللك عبد اهلل الثاين للتنمي   -امليغكزات األساسي   -فلسطني 

 9141-9119يع ا ايع  األردني  ، 

  9141-9119، أراسيا ، بالتعاون يع جايع  كول  ، أملانيا ،  لمياه "لمصادر المتكاملة ال"إدارة ينسق بينايج.  

  9112 - األردنية العتماد برامج الفيزياء ف، الجامعاتعضو اللجن  يف وزارة التعليم العايل. 

 9141-9112يف ا ايع  األردني   مشاريع التعليا العال،لجان  رئيع 

  9119 - اللجان للمشاريع المدعومة من المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيارئيع. 

  ال يعة ف، "مركز التميز االفترا ،" يف ههيئ  الطاق  الذري  األردني  إلنشاء عضو اللجن  الوطني   -ا ايع  األردني  يندوب
 .9141 -بالتعاون مع الجامعات الفرنسية 

 :موس مندوس ، أراسيا ....الخ.امشاريع تمبوس ، ار  ينسق لعدة يشاريع دولي  وإقليمي  ينها  
 

.IX :االنشطة االخرى 
  2102غربع ي  ينظم  اليونسكو  –صوت جايع  آل البيت  – المجتمعيةمتسس لإلذاعة. 

  1975 "ةابطة الفيزيائيين االردنير "متسس / . 

   يف هيئ  الطاق  الذري  األردني .ييكز التميز رئيع  ن 

 ال يزياء يف ا ايع  األردني .  يف قسم تأسيس م تبر جديد لفيزياء الحالة الصلبة للمادة 

  جائزة البحث المميز / الجامعة األردنيةاحلصول على. 

 :الحصول على دعا مال، وأج زة وتج يزات من عدة مصادر من ا 

 .9142-9144فيينا ، النمسا  -الوكال  الدولي  للطاق  الذري   .0

 .9119؛  2001؛  .1987 عمادة البحث العلم، ف، الجامعة .2
 .2000األردن  – المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا .3

 .1988االحتدي   ألمانيامجهورة  – فرانكفورت –جامعة جوتة  .4
  1992-1989 -هانوفي  –األملاني  ,Volkswagen Stiftungwerkمتسسة  .5
 .1989 ايطاليا – جامعة بادوفا .6
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 .1991جايع  الرييوك  –اربد  – المركز الدول، للفيزياء النظرية والتجريبية .2
 .1999-1997وهانوفي بيلني  –االملاني   ,DAAD and GTZيؤسسيت  .2
   الترقيات العلمية وتقييا البحوث العلمية محليا واقليميا ودوليااملشارك  يف العديد ي. 

 

X .ات والتعليماألكادميي: 
  تأسيس مساقات الكترونية تفاعلية courses Computer interactive ف، الفيزياء. 

  وتعليا م تبر افترا ، تأسيسVirtual Laboratory .ف، قسا الفيزياء، الجامعة األردنية 

 .تدريس معظا المساقات ف، الفيزياء على مستويات البكالوريوس والدراسات العليا )الماجستير والدكتوراه 

 
 

XI .األكادميي اإلشراف: 
 الجامعة األردنية(رقا التصنيف ف، مركز ايداع الرسائل الجامعية ، مكتبة )*= رسائل الماجستير:طلبة الدراسات العليا:  أ.

1. "Rutherford backscattering studies of impurities doped glass"   -  اجلامعة األردنية ،  الفيزياء قسم ،  أمين صبوح ، 

 *S276 539.754 - .4911أيار 

2. spectrometry technique" "Stopping power measurements using the Rutherford backscattering   
 A517 539.754* - .4919، قسم الفيزياء ، اجلامعة األردنية ،  آذار  رفيق العملة

3. "Rutherford backscattering simulation",  .,Wong C. Pak  ،539.754 - .1990، أيار   27قسم الفيزياء ، اجلامعة األردنية 

P152* 
4. "Diffusion in glass" 544.5* - .1990، آب  الفيزياء ، اجلامعة األردنيةقسم  ،  عبد احلليم مبارك M941 

5. "Ion mixing of Au/Sb thin films" 1990 أيلول قسم الفيزياء ، اجلامعة األردنية ،   ,عواد عبد املعطي شرف. -         
532.6S531* 

6. "Construction and testing of a Parallel plate avalanche detector, (PPAD)" قسم الفيزياء ،  ,خلدون سعيد اخلياط

 *K45 537.125 - .1991شباط  ،اجلامعة األردنية

7. by nuclear reactions"  2doped single crystalline CaF-"Analysis of pure and Euقسم الفيزياء ،  ,عديع رزق غيث

 *G412 539.75 - .1992 شباط اجلامعة األردنية

8. dependencies of the diffusion processes in glass" "Concentration and time  قسم الفيزياء ،  ,القبهاءعزت حممد

 *Q1 536.2014 - .1992 حزيران اجلامعة األردنية
9.  "Ion beam mixing: theory and experiment" 1992آب  قسم الفيزياء ، اجلامعة األردنية, لبنى كامل محدان. - 

10. Thermoluminescence studies of irradiated doped insulators"   قسم الفيزياء ، اجلامعة األردنية ,الرتعانيحسن حممد 

 *T948 535.35 - .1994تشرين األول 

11. 100" -"Characterization of TL emission spectra resulting from sensitized TLD قسم الفيزياء  ,أمساء غازي حممود ،

 *M215 535.3 - .1995تشرين الثاني  اجلامعة األردنية

12. "Electric field enhanced diffusion in glass"  530.475 - .4999آذار  قسم الفيزياء ، اجلامعة األردنية ,مفيد املغرعي 

M951* 
13. "Ion mixing of Ag/Cd thin films" 530.43* - .1997نيسان  قسم الفيزياء ، اجلامعة األردنية،  نزيه مسعود M412 
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14.   phosphor crystals" 4"Trapping parameters determination of Dy doped CaSO قسم  ,لبنى جنيب طعمة

 *T925 535.35 - .1997نيسان  الفيزياء ، اجلامعة األردنية

15. and distribution of frequency factor""Trapping parameters determination using the inflection points method  ،
 Q1 535.35* - .1997حزيران ، قسم الفيزياء ، اجلامعة األردنية ,عالل القاسم

16. "A study of the Environmental radioactivity in water"  1998آذار ، قسم الفيزياء ، اجلامعة األردنية ,فؤاد شريتح . 

 17. exchange processes of Ag and TL ions in glass" -ion"Normal and enhanced  اجلامعة  قسم الفيزياء  , شريف حسني ،

 .1998تشرين األول  ،األردنية

18. formamide (DMF) as a solvent"  -in glass with dimethyl +3and La +3exchange studies of Bi-"Ion قسم , مها طمليه

 *T661 530.416 - .1998تشرين األول  الفيزياء ، اجلامعة األردنية
19. ” Thermoluminescence of LiF based dosimeters and their applications in radiation diagnosis”   شدا الرحمي ,  

 *R165 535.35 - .4991متوز  قسم الفيزياء ، اجلامعة األردنية

20. Rutherford backscattering and Thermoluminescence”, ”Characterization of ion implanted quartz by   أعو  خدجية

 I82 530.41* - .2000حزيران  قسم الفيزياء ، اجلامعة األردنية  ,سليمة
21. ”Characteristics of irradiated Germanium thin films deposited onto Silicon substrates by   Rutherford 

hermoluminescence”, tackscattering and b  "2002كانون الثـاثي ، ،   قسم الفيزياء ، اجلامعة األردنية , ثناء عبد العزيز . 

- 530.4175 S562* 

. 22 Mixed Alkali Sulphates Doped with Rare Earth Elements”,  “Thermoluminescence Characteristics of  حممود

 E37 535.35* - .2003حزيران  األردنيةقسم الفيزياء ، اجلامعة ،  العليمي

23. ”Characterization of ion implanted quartz by Rutherford backscattering and Thermoluminescence”, شادي سامل  ،
 *S163 530.4175 - .2003حزيران  قسم الفيزياء ، اجلامعة األردنية

24. ”Characteristics of irradiated Germanium thin films deposited onto Silicon substrates by Rutherford 

 Backscattering and Thermoluminescence”, 1111 حزيــران قســم الفيزيــاء ، اجلامعــة األردنيــة  , راضــي العنــزي. - 
530.4175 E58* 

.25    ِthin films deposited onto glass” -irradiation of Ag-“Thermoluminescence Characteristics of post ،  هالـة

 J11 535.35* - .2003آب  ،  قسم الفيزياء ، اجلامعة األردنية, جاعر
.26 “Sensitization of thermoluminescence response of KBr phosphor”  ،قسم الفيزياء ، اجلامعة األردنية ،  ، سامر ضبيط

 D112 530.412 - .1119كانون الثاني 

 

27. “Studies of fluoride deposition in the dental enamel following the use of Fluoride–containing Gel by (p,) 

nuclear reaction”,   ،530.41* -.1111 كانون األول قسم الفيزياء ، اجلامعة األردنية، ، أناهيتا قسطندي N264 

28 .   Fe Systems by Rutherford backscattering spectrometry”-Characterization of Si  قسم الفيزياء ،  تهاني عوزيية ،

  - .1111اجلامعة األردنية ، تشرين الثاني 

29.   KBr phosphors by Rutherford backscattering”, “Studies of the characteristics of doped and ion irradiated    ليث

 D756 530.416* - .1111قسم الفيزياء ، اجلامعة األردنية ،  ، الدراعيع
.30 ”Thermoluminescence characteristics of mixed alkali sulphates doped with Rare Earth elements“ قسـم   ,لؤي عرهم

 B251 535.35 - .1119، كانون الثاني  ,األردنيةالفيزياء ، اجلامعة 
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.31   "Characterization of thin Co/Fe films deposited onto Silicon"       اجلامعـة األردنيـة ،    زينـب جـالل األصـفر ،

 A817 530.41 - .1119كانون األول ، 

.32 "Emission spectra and Thermoluminescence glow curves of doped mixed alkali sulphates",       عـال سـوافطة  ،

 S271 530.416 - .2007اجلامعة األردنية ، أيار ، 

33. ": Mg, Ti TLD materials LiFThermoluminescence response of doped "  اجلامعة األردنيةقسم الفيزياء ،  ، رشا أعو الرز 

 R987 530.412 - 1111أيار    ,

.34 "Characterization of Doped Sodium Chloride (NaCl) using Thermoluminescence",      قسـم الفيزيـاء ،    ،ليلـى حـب

 .2012 نيسان ، اجلامعة األردنية

 

 الرسائل الجامعية ، مكتبة الجامعة األردنية(رقا التصنيف ف، مركز ايداع )*= :دكتوراهالالدراسات العليا: أطروحات  . ب

.35 ”Environmental studies in the attenuation of radiation and transfer effects of radionuclides”     ،حممد عوض اهلل , 

 A964 539.752 - .3003، آب  قسم الفيزياء ، اجلامعة األردنية ,أطروحة  دكتوراة

.36  atom exchange phenomena”  -"Charge states of post accelerated thin solid films resulting from ion   عبـد اهلل

 M214 539.72112 - .1119، اجلامعة األردنية ، أيلول   احملاسنة

37.   "Characterization of thin films deposited onto quartz by Rutherford backscattering and Thermoluminescence",    

 .1119، اجلامعة األردنية ، تشرين الثاني ، نورة الذهيب

38.   Improvement of the thermoluminescence properties of co-doped alkali sulphates", Mohammad Al-Olaimi, Phd.    

        530.416 U36 -he University of Jordan, Ph.D. Student, Physics Department, May, 2010. T.thesis       حممود 

 .2010، اجلامعة األردنية ، أيار ،  العليمي

39  .“Correlation of Backscattered and Recoil Ions in Violent Ion-Atom Collisions by Coincident Rutherford 

Backscattering Spectrometry” ", Ph.D. Student,     1112.539.757، اجلامعـة األردنيـة ، آذار ،    حنـان حممـود سـعادة  - 

S111 

40.using Thermoluminescence",  Sulphates doped Mixed Alkali -Doped and Co"Characterization of     دهبمنال- 

 .Ph.D. Student,  The University of Jordan, Physics Department, Joined December, 2011 , السودان
41.Synthesis and Characterization of Thermoluminescence Properties of as Prepared and Doped  "   

, "Glass   -2SiO 2014. ليبيا -مخيس فوزيةMay , Ph.D. Student,  The University of Jordan, Physics Department,  
 

XII .:املشاركة يف املؤمترات العلمية 
 9th. Int. Conf. on Atomic Collisions in Solids, "ACIS", Lyon, France, July, 1981. 

 Analysis by High Energy Ion Beams: Developments and New Applications, Brighton, England, June 1983.  

o :عنوان البحث "Changes in RBS spectra from surface charge effects". 

 11th. Int. Conf. on Atomic Collisions in Solids, "ACIS", Grenoble, France, July 1983. 

 Int. Symp. on Three Day in Depth Review on Nuclear Accelerators Impact in  the Interdisciplinary Field, LNL-
Padova, Italy, May 1984. 

o :2."    عنوان البحث"Lattice location of Ce implanted in CaF 

 Summer Workshop in Condensed Matter Physics, ICTP, Trieste, Italy, August 1985. 

 1st. Workshop on Van de Graaff Accelerators in Research, Training and Technological Applications, "ARTTA'85', 
September 1985, University of Jordan, Physics Department, Amman, Jordan.  
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o :عنوان البحث "Effects of  biasing on RBS measurements". 

 1st Conf. on Condensed Matter Physics "PCM'86", July 1986, University of Jordan, Physics Department, Amman, 
Jordan. 

 I.C. Summer School on Ion Beam Analysis of Solids, "CIBAS", Jena University, DDR, 1-13 Sept. 1986.  

o :عنوان البحث "Charge states separation and measurements ". 

 1st. Conf. of the Jordanian Chemical Society, Phosphate Mining Comp., Amman, Jan. 1986. 

o :عنوان البحث "Materials analysis using high energy ion beams". 

 2nd. Workshop on Van de Graaff Accelerators in Research, Training and Technological Applications, "ARTTA'87', 
Oct. 1987, University of Jordan, Physics Department, Amman, Jordan.  

o :عنوان البحث "Thickness determination by RBS technique". 

 2nd Conf. of the Jordanian Chemical Society, Phosphate Mining Comp., Amman, Jan. 1987. 

o :عنوان البحث "Glass and fiber optics". 

 Summer Workshop in Condensed Matter Physics, ICTP, Trieste, Italy, August 1988.  

o :عنوان البحث "Changes in the composition of soda-lime glass resulting from  doping". 

 2nd. Conf. on Condensed Matter Physics "PCM'86", April 1989, University of Jordan, Physics Department, 
Amman, Jordan.  

o :عنوان البحث "Radiation enhanced diffusion in glass". 

 Int. Conf. on Condensed Matter Physics and Applications "ICCMPA", 13-16 April 1992, University of Bahrain, 
Department of Physics, Issa Town, Bahrain.  

o :عنوان البحث "Characterization of pure, ion-exchange and ion implanted glass". 

 3rd. Int. Conf. Solar Electricity (ICSE): Photovoltaics and solar thermal technologies, The Emirate of Sharjah, 
March 21-25, 1998. 

o :عنوان البحث "Substrate temperature effects on the processing of CdTe and CdS thin films". 

 2nd. Physics Palestinian Workshop on Condensed Matter and Applications, An-Najah National University, Nablus, 
Palestine May 3-4, 2000. 

o :عنوان البحث "Characterization of defects induced in thin films”  

 Int. Symposium on Utilization of Accelerators, Sao Paulo, Brazil, November 26-30, 2001. 

o :عنوان البحث "Characterization of defects induced by Ar beam irradiation in thin films used for solar 

cell devices ". 

  TMS-2006: TMS-2006:   النانوي  املواد Materials and Processing for Functional Applications of Nano-scale; San 

Antonio, Texas, March 12-16, 2006. 

o :عنوان البحث "nanostructure materials fabricated by ion beam mixing". 
 TMS-2007:  Recent Developments in Semiconductor, Electro Optic and Radio Frequency Materials: Recent 

Advances in Semiconductor Technologies; TMS-2007, Orlando, Florida, February 25-March 2, 2007. 

o :عنوان البحث "Silicon Germanium Nanostructures Doped with Rare Earth Materials". 

 Strategic Planning in Jordanian Higher Education Institutions, 1-2/12/2007, Sheraton Amman, 
Amman, Jordan. 

 Project Review Progress Meeting, Vienna, Austria of the RAS0061 project on “Using Ion Beam and 
Complementary Techniques to Study Air Pollution and Advanced Materials, 15-19 April, 2013. 

o عنوان البحث:   "Country Contribution ARASIA RAS0061: Characterization of Novel Materials and 

Particle Concentration of Atmospheric Aerosols, Results and Future Prospects" 

 Workshop organized by the British Council in Jordan on: "Comprehensive and Review Study of 
Higher Education and its Development in Jordan", Tuesday, 23/4/2013,Hayat Amman Hotel, Amman, 
Jordan.  
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 Workshop organized by the British Council in Jordan on: "Comprehensive and Review Study 
of Higher Education and its Development in Jordan", Tuesday, 23/4/2013, Hayat Amman Hotel, 
Amman, Jordan. 

 

 مشروع لدول أراسيا. املشاركة  واستخدام الطرائق النووية في تحديد امللوثات ونسبتها"،–"التلوث والتغير املناخي

هيئة الطاقة الذرية اللبنانية بالتعاون مع الهيئة الدولية للطاقة  .7102في صياغة وتمديد مشروع الدعم للعام 

  بيروت، لبنان. 5102الذرية، أبريل/

 "Young Syrian Refugees in Jordan’s Educational Systems – Challenges & Policies", Dia Eddin 
Arafah, the ‘Jordanian Club of Humboldt Fellows’, in partnership with the ‘Friedrich Naumann 
Foundation for Liberty’. 3rd Session: To what Extent is the Jordanian Higher Education System 
prepared to absorb Syrian Refugee Students? Needs Assessment and Policy Considerations Jordan 
Intercontinental Hotel, 16th of April 2015, in Amman, Jordan.  

 "Challenges and Opportunities facing Chinese and Arab universities in service of 
rebuilding the Silk Road", Dia-Eddin M. Arafah, Al al-Bayt University, Jordan, 3rd. China-Arab 
States University Presidents Forum. Ningxia province, Yinchuan, 11 – 13, Sept. 2015, China. 

ت الصينية والجامعات العربية في خدمة إعادة بناء طريق تواجهها الجامعا "الفرص والتحديات التي 

الثالثة ملنتدى رؤساء الجامعات العربية الدورة ، جامعة آل البيت، ألاردن، ضياء الدين عرفة، الحرير"

قافّي العربّيّ: الصين 7102أيلول  01-00والصينية، مقاطعة ينتشوان نينغشيا، 
َّ
في  مشروُع إنشاء املركز الث

ة  –جامعة نينغشيا  م من الجامعة ألاردنية وجامعة آل البيت اململكة ألاردنيَّ ين. مشروع ُمقترح مقدَّ الّصِّ

ة. ّالهاشميَّ
  ،"جامعة آل البيت، نتائج لجنة املحور التربوي ضياء الدين عرفة"الشباب في مواجهة الفكر املتطرف ،

والبحث العلمي، فريق  وزارة التعليـم العـالــيوالتعليمي والثقافي، دراسة بدعم من صندوق البحث العلمي في 

ويس ي، على املومني، ومعاذ دهيسات. باسم الط، غيداء خزنة كاتبي، محمد مسمارالعمل: ضياء الدين عرفة، 

، اململكة 7102آذار  72عمان  –مقدمة للمؤتمر الوطني حول الشباب في مواجهة الفكر املتطرف، عمان 

 الاردنية الهاشمية.

 Joint Academic Degrees and Cooperative Programs, Dia-Eddin Arafah, Al al-Bayt 
University, The Second Turkish Arab Congress on Higher Education, in partnership of Istanbul 
Medeniyet University, 26-30 April 2016, Istanbul, Turkey. 

 "Research to Applications & Markets" (RAM 2016), Dia-Eddin Arafah/Al al-Bayt University/ 
http:://www.aabu.edu.jo, Hammamet, 16-18 September 2016. Tunis, Tunisia. 

 "Joint Academic and Cooperative Programs", Dia-Eddin Arafah, Al al-Bayt University, 
ARAB-ASIAN GLOBAL HIGHER EDUCATION SUMMIT, (AAGHE Summit 2016), Oct.17-20, 
2016, Uneversiti Sains Islam Malysia, USIM,  Nilai, Mylasia. 

 "Internationalization of Higher Education Institutions: Joint Academic Programmes and 
Cooperative Research: Challenges and Policies", D.-E. Arafah, Young Syrian Refugee in 
Jordan’s Educational Systems: Monday 2-4/11/2016, Nairobi, Kenya. 

 "كلية الدفاع الوطني ، جامعة آل البيت، ضياء الدين عرفة، "دور الجامعات في إلاسهام في ألامن الوطني

 ، ألاردن.77/7/7102، عمان، امللكية ألاردنية

 جامعة آل ضياء الدين عرفة"، لية"حداثّية التعلم: مهنية عضو هيئة التدريس وتنافسيته برؤية مستقب ،

 –آذار  10البيت، مؤتمر الجمعية التربوية ألاردنية: محور عضو هيئة التدريس )الواقع واملأمول(، البحر امليت، 

 ، ألاردن.7102نيسان  0

 "Academic Cooperation and Networking: Partnership in Changing Communities: 
CHALLENGES", D.E. Arafah, International Conference / Humboldt Kolleg International 

http://www.aabu.edu.jo/
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Conference: "Jordanian Life Sciences for Sustainable Development" Al al Bayt University, 
Mafraq, Jordan, April, 27 - 29, 2017. – Conference supported by Alexander Von Humboldt, 
Stifung/Foundation. Under the Patronage of HRH Princes SUMAYA BINT AL-HASAN, 
Delegated Prof. Mohammad Hamdan. 

 Digital Technologies in Universities: Overview and Perspectives: Jordanian Experience", 
Dia-Eddin Arafah, Al al-Bayt University, The Regional Conference on Digital Governance, 
Lebanese University, 25 October 2017, Beirut, Lebanon. 

، جامعة آل البيت، املؤتمر ضياء الدين عرفة، "التكنولوجيا الرقمية: نظرة وآفاق: التجربة ألاردنية"

 ، بيروت، لبنان.7102، 72إلاقليمي حول الحوكمة الرقمية، الجامعة اللبنانية، تشرين ألاول 

 Educational Challenges in the Regional Ecosystems" Dia-Eddin Arafah, Al al-Bayt University, The 
Second Turkish Arab Universities Conference, on "Opportunities for Turkish and Arab Universities 
is Responding to Regional Challenges", EURASIA HIGHER EDUCATION SUMMIT, Istanbul Aydin 
University in Cooperation with the Association of Arab Universities, 11-16 February 2018, Istanbul, 
Turkey. 

  جامعة آل البيت، بتنظيم من "منتدى ضياء الدين عرفة، "التعليم في البادية الشمالية"الندوة العلمية حول ،

، املفرق، 7102نيسان  11و "منتدى الحسين الثقافي"، غرفة تجارة املفرق، إلاثنين،  الحوار واملبادرة الثقافي"

 ألاردن.

 "،"جامعة آل البيت، مؤتمر التعليم العالي في الوطن العربي في ضوء ضياء الدين عرفة التخطيط الاستراتيجي ،

 ، الزرقاء، ألاردن.7102أيار  1-7التحديات والتحوالت العاملية، جامعة الزرقاء ألاهلية، ألاربعاء 

 في مناقشة التقرير  "السعي إلى تجاوز ألالم ببناء ألامل: رؤية تحليلية نقدية واستشرافية  ضياء الدين عرفة

"الابتكار أو الاندثار: البحث بعنوان:  العربي العاشر للتنمية الثقافية الصادر عن مؤسسة الفكر العربي

 عمان، ألاردن.77/01/7102سة عبد الحميد شومان، ، مؤسالعلمي: واقعه وتحدياته وآفاقه"

  ،"مؤتمر الاقتصاد التاسع ضياء الدين عرفةجلسة حوارية بعنوان"اقتصاد املعرفة وإصالح التعليم العالي ،

-71بعنوان: "إلاصالح إلاقتصادي وإلاداري وسياسات التكيف في ألاردن والوطن العربي"، جامعة اليرموك، إربد 

 ألاردن.، 72/4/7102
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