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 ها:فیالجامعات التي تخرجت 
 الجامعة األردنیة -
 جامعة الیرموك (األردن)  -
 جامعة برلین الحرة (المانیا) -

 :بها وأعمل الجامعات التي عملت
 جامعة مؤتة (األردن)،  -
 الجامعة الهاشمیة (األردن)،  -
 فصل دراسي واحد) ألمانیا (أستاذ زائر لمدة -جامعة برلین الحرة  -
 األردن  (سنة التفرغ العلمي، وعضو مجلس أمناء) –جامعة فیالدلفیا  -
 األردن (معار نائبا لرئیس الجامعة للشؤون األكاد�میة) –جامعة الحسین بن طالل  -
األردن (عضـــو مجلـــس أمنـــاء، وعضـــو اللجنـــة اإلدار�ـــة المنبثقـــة عـــن  –جامعـــة اإلســـراء  -

 المجلس)
(عضـــو مجلـــس أمنـــاء، وعضـــو اللجنـــة اإلدار�ـــة المنبثقـــة عـــن  –ة جامعـــة الطفیلـــة التقنیـــ -

 المجلس)
 األردنیة (تفرغ علمي) –الجامعة األردنیة  -
 األردن (عضو مجلس أمناء جامعة الحسین بن طالل) –جامعة الحسین بن طالل  -
 األردن (عضو مجلس أمناء) –جامعة العلوم والتكنولوجیا  -
 (عضو اللجنة األكاد�میة في مجلس األمناء) األردن –جامعة العلوم والتكنولوجیا  -
 األردن (نائب رئیس مجلس األمناء) –جامعة العلوم والتكنولوجیا  -
 األردن (نائب الرئیس للشؤون الطالبیة واالتصال الخارجي) –الجامعة الهاشمیة  -

 
 
 :الوظائف والمواقع التي أشغلتها وأشغلهاالرتب و 

  مدرس في وزارة التر�یة والتعلیم
  تاذ مساعدأس

  أستاذ مشارك
  أستاذ د�تور

 مرات) 3( رئیس قسم أكاد�مي
 نائب عمید �لیة

 (مرتان) الملكة رانیا للسیاحة والتراث �لیةعمید 
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 عمید شؤون الطلبة
 (مرتان) نائب رئیس جامعة
 مرات) خمس( عضو مجلس أمناء

 نائب رئیس مجلس أمناء
 
 

 :معرفة اللغات 
 لمانیة.العر�یة، واإلنجلیز�ة، واأل

 ودرا�ة �العبر�ة و�السر�انیة قراءة و�تا�ة وترجمة.
 الكتا�ات السامیة الشمالیة الغر�یة، والسامیة الجنو�یة.

 
 المؤهالت العلمیة حسب تسلسل الحصول علیهاالدراسة و * 

 
 الدرجة العلمیة

تار�خ  مدة الدراسة لنیل المؤهل
 التخرج

 الجامعة / البلد

 إلـى مـن
 الجامعة األردنیة 1982 1982 1978 اآلدابفي البكالور�وس 

 جامعة الیرموك 1984 1984 1983 الدبلوم العالي في أسالیب التدر�س
 جامعة الیرموك 1988 1988 1985 قد�مةوالحضارات ال لكتا�ات السامیةالماجستیر في ا

 رلین الحرةجامعة ب 1992 1992 1988 الكتا�ات السامیة وتار�خ العرب القد�مالد�توراه في 
 الحقول المعرفیة

 اآلثار -
 الكتا�ات السامیة القد�مة -
 فقه اللغات السامیة -
 التار�خ القد�م -

  * الخبرة األكاد�میة
 

 الرتبة األكاد�میة
الجامعة التي  تار�خ الحصول علیها

 منحته الرتبة
مكانها/ 

 البلد
المدة التي أمضاها في 

 الرتبة
 ىإل من السنة الشهر الیوم

 1993 1992 األردن ة مؤتةجامع 1992 9 30 محاضر متفرغ
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 1997 1992 األردن ة مؤتةجامع 1992 9 30 أستاذ مساعد
 2004 1998 األردن ة مؤتةجامع 1997 9 30 أستاذ مشارك

 - 2004 األردن الجامعة الهاشمیة 2004 3 22 أستاذ
 الخبرات العملیة* 

 المدة الزمنیة البلد الجهة التي عمل فیها الوظیفة
 إلى من

 1998 1997 األردن جامعة مؤتة رئیس قسم اآلثار والسیاحة
 2002 2001 األردن الجامعة الهاشمیة رئیس قسم السیاحة المستدامة
 2003 2002 األردن الجامعة الهاشمیة رئیس قسم السیاحة المستدامة

قائم �أعمال عمید معهد الملكة رانیا 
 للسیاحة والتراث 

 2003 األردن الجامعة الهاشمیة
 (�النیا�ة)

2003 

نائب عمید معهد الملكة رانیا للسیاحة 
 والتراث 

 2004 2004 األردن الجامعة الهاشمیة

 2005 2004 األردن الجامعة الهاشمیة الملكة رانیا للسیاحة والتراث �لیةعمید 
 2007 2005 األردن الجامعة الهاشمیة عمید شؤون الطلبة

 2009 2006 األردن جامعة فیالدلفیا مجلس أمناءعضو 
قسم االدارة السیاحیة والفندقیة،  أستاذ زائر

 جامعة فیالدلفیا
 2008 2007 األردن

 
 2011 2009 األردن جامعة الحسین بن طالل نائب رئیس جامعة الحسین

 2011 2009 األردن جامعة اإلسراء عضو مجلس أمناء
 2013 2011 األردن لة التقنیةفیالطجامعة  عضو مجلس أمناء

 2014 2013 األردن الجامعة الهاشمیة الملكة رانیا للسیاحة والتراث �لیةعمید 
 2015 2014 األردن الجامعة األردنیة إجازة تفرغ علمي

 2018 2016 األردن جامعة الحسین بن طالل عضو مجلس أمناء
 2020 2018 ناألرد جامعة العلوم والتكنولوجیا عضو مجلس أمناء

 2020 2018 األردن جامعة العلوم والتكنولوجیا نائب رئیس مجلس أمناء
نائب رئیس الجامعة للشؤون الطالبیة 

 واالتصال الخارجي
 - 2020 األردن الجامعة الهاشمیة
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 رئاسة مجالس المراكز واللجان
 

 عضو هیئة تحر�ر مجلة را�ة مؤتة الثقافیة 
 ، جامعة الیرموكعضومجلس �رسي محمود الغول

 عضو الهیئة االستشار�ة لمجلة جامعة الز�تونة العلمیة
، الوال�ات المتحدة  Journal of History Research ةعضو هیئة تحر�ر مجلة أ�حاث تار�خی

 األمر�كیة 
 عضو هیئة تحر�ر مجلة أوراق، را�طة الكتاب األردنیین

 تةعضو لجنة إحیاء التراث االجتماعي في جامعة مؤ 
 عضو لجنة البحث العلمي في جامعة مؤتة 

 عضو لجنة اعتماد �لیة اآلثار والسیاحة (قسم إدارة الموارد التراثیة) الجامعة األردنیة
 عضو را�طة الكتاب األردنیین 
 عضو جمعیة النقاد األردنیین

 (بیت األنباط)عضو مؤسس الهیئة العر�یة للتواصل الحضاري 
 لبرامج الدراسیة في جامعة الحسین بن طاللرئیس لجنة اعتماد ا

 رئیس لجنة تعلیمات التعیین والترقیة في جامعة الحسین بن طالل
 رئیس المجلس التأدیبي االبتدائي ألعضاء هیئة التدر�س في جامعة الحسین بن طالل

 رئیس لجنة البت في قضا�ا الطلبة، الجامعة الهاشمیة
 جامعة الهاشمیة عضو لجنة التعیین والترقیة، ال

 عضو لجنة دعم األ�حاث العلمیة، الجامعة الهاشمیة
 تأدیب الطلبة في الجامعة الهاشمیة مجلسرئیس 

 رئیس لجنة العطاءات المر�ز�ة، جامعة الحسین بن طالل
 رئیس لجنة انشاء ووضع معاییر مر�ز اللغات في الجامعة الهاشمیة

 Greenmetrix رئیس لجنة تصنیف الجامعة الهاشمیة في
 رئیس لجنة الخطة اإلستراتیجیة للجامعة الهاشمیة

 مقرر لجنة البحث العلمي في معهد الملكة رانیا للسیاحة والتراث.
 مقرر لجنة الدراسات العلیا في معهد الملكة رانیا للسیاحة والتراث.

 
 عضو مجلس الجامعة الهاشمیة
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 ةعضو مجلس البحث العلمي في الجامعة الهاشمی
 عضو مجلس العمداء في الجامعة الهاشمیة

 عضو لجنة شؤون الموظفین في الجامعة الهاشمیة
 عضو لجنة الخطط الدراسیة في الجامعة الهاشمیة

 عضو لجنة البت في قضا�ا الطلبة في الجامعة الهاشمیة
 عضو لجنة صندوق الطلبة في الجامعة الهاشمیة

 المحلي، الجامعة الهاشمیة  مجتمعالعالقة بین الجامعة وال عضو لجنة
 عضو لجنة إدارة األزمات، الجامعة الهاشمیة

 عضو لجنة الهیئة االدار�ة في االتحاد الر�اضي للجامعات االردنیة
 عضو المجلس التأدیبي االبتدائي ألعضاء هیئة التدر�س في الجامعة الهاشمیة

 عضو الفوروم في منظمة الیونسكو
 ر�ة في االتحاد الثقافي والفني في الجامعات االردنیة.عضو الهیئة االدا

 عضو الهیئة االكاد�میة المنبثقة عن مجلس الجامعة الهاشمیة.
 عضو الهیئة اإلدار�ة والمالیة المنبثقة عن مجلس الجامعة الهاشمیة.

 عضو مجلس مر�ز اللغات في الجامعة الهاشمیة.
 ین بن طاللعضو لجنة التعیین والترقیة، جامعة الحس

 ، جامعة الحسین بن طاللعضو مجلس العمداء
 عضو مجلس قسم اآلثار، �لیة اآلثار والسیاحة واإلدارة الفندقیة، جامعة الحسین بن طالل

 مرات) 4( عضو اللجنة الوطنیة العلیا لمكتبة األسرة، وزارة الثقافة
 مؤسسات التعلیم العالي غیر األردنیة� االعترافعضو لجنة 

 لنشر في وزارة الثقافة.ل العلیا لجنةالضو ع
 استشاري اللجنة الفنیة للمشار�ع األجنبیة والمحلیة في دائرة اآلثار العامة.

 عضو لجنة البحث العلمي في جامعة مؤتة 
 عضو لجنة المكتبة في جامعة مؤتة 

 مقیم واستشاري البرامج الدراسیة في �لیة عمون 
 لیرموكعضو لجنة اعتماد جامعة ا

 عضو لجنة االعتماد العام لكلیة عمون الفندقیة
 :رتبط بي إدار�اً ی

 كلیة الدراسات العلیا في الجامعة الهاشمیة -
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 في الجامعة الهاشمیة  عمادة البحث العلمي -
 عمادة التطو�ر األكاد�مي واالتصال الدولي في الجامعة الهاشمیة -
 في الجامعة الهاشمیة  عمادة شؤون الطلبة -
 المكتبة في الجامعة الهاشمیةوحدة  -
 في الجامعة الهاشمیة مر�ز الدراسات واالستشارات وخدمة المجتمع -
 مر�ز اإلرشاد الوظیفي في الجامعة الهاشمیة -

 
 منتخب من الدورات والدراسات والبرامج في مجال السیاحة

 السائح والمستضیف، الهیئة العلیا للسیاحة، المملكة العر�یة السعود�ة. -
 ، المملكة العر�یة السعود�ة.AIMSدد ملف دورات ابتسم السیاحیة، إع -
 دراسة القطاع السیاحي األردني، جا�كا، الیا�ان. -
 أسالیب البحث العلمي ألعضاء هیئة التدر�س في الجامعة الهاشمیة. -
 السیاحة البیئیة، وادي رم، دار العمران، األردن. -
 ران، األردن.ملف تأهیل أم قیس سیاحیا، دار العم -
 دورة سیاحیة، ال تترك أثرا، جامعة فالنسیا إسبانبا  -
 البحث العلمي وأسالیبه، جامعة الحسین بن طالل. -
 تأهیل محافظة الزرقاء سیاحیا، األردن -
 تأهیل قصر الملك عبد هللا األول متحفیا وسیاحیا، معان، األردن -
قسم اآلثار والسیاحة، جامعة المشار�ة في وضع مناهج السیاحة والفندقة في  -

 مؤتة، األردن
 وضع مناهج اإلرشاد السیاحي في معهد الملكة رانیا للسیاحة والتراث، األردن -
 تقییم واعتماد دورات �لیة عمون للسیاحة والفندقة، عمان، األردن -
 دورة السیاحة والضیافة، صناعة الحیاة، الر�اض. -
 دراسة الحالة االقتصاد�ة واالجتماعیة لقر�ة رم، دار العمران. -
 إعداد الخطط الدراسیة لقسم السیاحة واآلثار في جامعة مؤتة. -
 إعداد الخطط الدراسیة لقسم السیاحة المستدامة في الجامعة الهاشمیة -
 الهاشمیة إعداد الخطط الدراسیة لقسم المتاحف و�دارة الموارد التراثیة في الجامعة -
 

 إدارة المشار�ع والمؤتمرات:
 1998مدیر مشار�ع المسح المیداني للحیاة االجتماعیة واالنثرو�ولوجیة محافظة الكرك 
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 1999مدیر مشروع المسح المیداني في وادي رم  
 1999مدیر مشروع المسح المیداني في محافظ معان 

 2002ا في اآلثار/ الجامعة الهاشمیة مدیر مشارك للمؤتمر الدولي األول: العلوم والتكنولوجی
 2004مدیر مشروع الدراسات االجتماعیة واالقتصاد�ة لمنطقة رم 

 2006مدیر دراسة القطاع السیاحي األردني المقدم لجا�كا 
ضو�لة والعوسجي الجنو�ي  -مدیر مشروع المسح المیداني لكتا�ات الحّرة االردنیة (الصفاوي)

2012 
 

 الدورات
 م2002: و�ندوز، دوس، وانترنت. الجامعة الهاشمیة، دورة �مبیوتر -1
 م2002دورة �مبیوتر إكسل، و�ور بو�نت. الجامعة الهاشمیة.  -2
دورة �مبیوتر متقدمة: بناء موقع، وتأهیل للتعلیم االلكتروني. الجامعة الهاشمیة.   -3

 م.2003
 م.2003. الجامعة الهاشمیة. E. Learningدورة التعلم عن �عد  -4
 م.2003ل التر�وي وتكنولوجیا التعلیم. الجامعة الهاشمیة. دورة التأهی -5
 ، معهد غوتة، فرایبولغ، ألمانیا.1988دورة اللغة االلمانیة:  -6

 
 المساقات التي أدرسها

 اسم المــادة رقم المــادة
 )1اللغة العبر�ة ( 0203324
 )1نقوش سامیة ( 0203212
 )2نقوش سامیة ( 0203213
 ي النقوشموضوع خاص ف 0203416
 حضارات العرب القد�مة 0203118
 حضارات الشرق األردني القد�م 0203117
 أثار األردن وفلسطین في العصور القد�مة 0203103
 مدخل إلى الفن القد�م 0203114
 واإلسالمیةبالد الشام في العصور العر�یة  0203104
 بالد الشام في العصور الحجر�ة 0203115
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 مخرف قد� 0203310
 اإلسالمیةفنون اآلثار  0203211
 اإلسالمیةالعمارة  0203314
 بالد الشام في العصور الحدید�ة 0203214
 )1علم اآلثار ( 0901221
 )2علم اآلثار ( 0901222
 )1تار�خ حضارات قد�مة ( 0901310
 )1المواقع األثر�ة والسیاحیة في األردن ( 0902321
 )2سیاحیة في األردن (المواقع األثر�ة وال 0902421
 1اللغة األلمانیة   0901253
 2اللغة األلمانیة  09013
 3اللغة األلمانیة  09023
 4اللغة األلمانیة  09014

 علم األثار والسیاحة متطلب جامعة
 حضارات الجز�رة العر�یة القد�مة دراسات علیا
 حضارات نصارى العرب القد�مة دراسات علیا
 في السیاحة ةندو  مشروع تخرج
 الجغرافیا السیاحیة 381160
 ادارة الموارد البشر�ة في الفنادق 381220
 التسو�ق السیاحي 381180
 السیاحة البیئیة 381182
 القوانین والتشر�عات السیاحیة 381149

 تراث األردن الثقافي 110901202
 كتا�ات قد�مة دراسات علیا

 نقوش سامیة قد�مة 110901224
 ممالك األنباط وتدمر والحضر ات علیادراس

 1تار�خ وأثار األردن  0901111
 2تار�خ وآثار األردن  0901112
 تار�خ مقارن  دراسات علیا
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 كتا�ات عرب الشمال دراسات علیا

 
 �عض المنشورات العلمیة:

- Trade Terminology among the Safaitic Arabs before Islam 
as Reflected in their Inscriptions, 2009, Ancient of Near Eastern 
Studies, 46:62-71 
- Nouvelles inscriptions Thamudiénnes du sud de la Jordanie, 
2006 , Ancient of Near Eastern Studies 43: 130-141. 
- The development of Arabic Script: from the Nabataean until 
the first century AH (Translation into Arabic), 2003 Adumato, 
Saudi Arabia. 
- Einige Suediordanische Ortsnamen, 2003, Die Welt des 
Orients, Germany- Tuebingen University   
- Two Hismaic Inscriptions form South Eastern Jordan 2003, 
Dirasat, University of Jordan  
- Ancient Arabic Inscriptions From Eastern part of Mafraq 
Governorate/ Jordan 2003 Adumato, Saudi Arabia    
- New Safaitic Inscriptions from the Mafraq Office Department 
of Archaeology of Jordan, 2002, Syria, France, University of Tours 
- New Safaitic Inscription from Wadi Salma,  1999, Human 
and Social Journal, Aden University 
-     Nabataean Inscriptions from Dhat Ras, 1996, Journal of 
History & future, Minya University.  
- Pre-Islamic Arab Religion: A Study on the North Arabic 
Inscriptions, 1993, Dirasat Tarikhiyya, University of Damascus  
- On the Phonemes of Fringe Canaanite, the Cases of 
Zerah-Uthruh, and Kamaaskhalta, 1987, Ugaritische 
Forschungen- Germany  
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- Book: Nordjordanische Ortsnamen: Eine Etymologische und 
Semantische Untersuchung, 1992, Olms Verlag, Germany  .  

أنباء معهد اآلثار واألنثرو�ولوجیا، جامعة  1988نقش صفوي من األجفور،  -
 الیرموك

دراسة اشتقاقیة وداللیة ألسماء المواقع الجغرافیة في شمال األردن في  :كتاب -
  ألمانیا. -دار أولمز للنشر 1992 ضوء اللغات السامیة

 امعة دمشق/مجلة ج /1993في حیاة العرب الدینیة قبل اإلسالم/ -
مجلة أ�حاث  /1994األسماء الكنعانیة واآلرامیة للمواقع في محافظة العاصمة / -

 الیرموك
 مجلة جامعة أسیوط /1994النقوش الدفنیة عند األنباط / -
 دراسات/ الجامعة األردنیة /1995االستیطان األموي في خر�ة نخل / -
 العصور/ السعود�ة/ /1995الوظائف والحرف واأللقاب في �تا�ات الحضر / -
في سبیل معجم تار�خي واشتقاقي ألسماء المواقع الجغرافیة. محافظة الكرك  -

  المؤرخ العر�ي، �غداد 1995نموذجا. 
مجلة الهیئة القومیة  1996نقوش عر�یة صفائیة من الصحراء األردنیة،  -

  للبحوث/ مجلة علمیة محكمة
�لیة االنسانیات  /1996یة الشمالیة /أسماء األعالم المؤنثة في النقوش العر� -

 جامعة قطر -والعلوم االجتماعیة
 دراسات/ الجامعة األردنیة /1996نقش �وفي مبكر من خر�ة نخل / -
 دمشق -مجلة دراسات تار�خیة /1997الخطیئة والتفكیر في النقوش السبئیة / -
 ز�زمجلة جامعة الملك عبد الع 1997نقوش صفو�ة من جنوب شرق األردن  -
 مجلة جامعة دمشق /1998التوقیت والزمن عند الصفو�ین العرب / -
 مجلة جامعة دمشق /1999الوظائف والمهن والحرف عند األنباط / -
 جامعة الملك سعود /1999دراسة تحلیلیة لنقوش صفو�ة جدیدة من األردن / -
مة) التكر�س عند العرب القدماء (دراسة في النصوص النقشیة العر�یة القد� -

 آل البیت-مجلة المنارة1999
مؤتة للبحوث  1999الكرك -مشروع المسح المیداني لنقوش وادي البترا -

 والدراسات
مجلة جامعة  1999نقش شاهدي ألحد أمراء البیت المرواني من محنا الكرك  -

 دمشق
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 مؤتة للبحوث 1999ي من مزار مؤتة نقشان عر�یان جدیدان: أیو�ي ومملو� -
 مؤتة للبحوث 1999یان مبكران من وادي الغرة شرقي الجفرنقشان عباس -
   را�ة مؤتة 1999 آلهة العرب المعبودة قبل اإلسالم -
  مؤتة للبحوث والدراسات 2000كتا�ات إسالمیة من وادي حدرج  -
ثمانیة عشر نقشًا عر�یًا اسالمیًا من موقعي الخزعلي وام عشر�ن في وادي رم  -

  مؤتة للبحوث والدراسات 2000(توثیق، قراءة، تحلیل) 
دراسة نقوش عر�یة شمالیة قد�مة من وادي الخشابیة في الباد�ة الجنو�یة الشرقیة  -

  مؤتة للبحوث والدراسات 2000(منطقة الجفر) 
 آل البیت -مجلة المنارة 2000قراءة لنقوش ثمود�ة جدیدة من عقبة الحجاز  -
دراسات، الجامعة  2000دن نصان نقشیان �الخط الكوفي من جنوب األر  -

 األردنیة
�حث في �تاب السیاحة في األردن،  2000 السیاحة الدینیة في جنوب األردن -

   المحددات والرؤى، جامعة مؤتة
المجلة  2001�قا�ا اللهجات السامیة في أسماء المواقع الجغرافیة في بالد الشام  -

 جامعة الكو�ت -العر�یة للعلوم االنسانیة
  دراسات الجامعة األردنیة 2001مود�ة جدیدة من الراجف نقوش ث -
نتائج المسح األثري لنقوش منطقة سمرة أبو طر�فیات في الباد�ة الجنو�یة  -

  دراسات الجامعة األردنیة 2001الشرقیة 
، �حث في �تاب التار�خ 2001أسماء حول وادي موسى في النقوش النبطیة/ -

   ارها، بیت األنباطاالجتماعي لمدینة وادي موسى وجو 
 مجلة الملك سعود  2002أسماء األمكنة في النقوش النبطیة  -
  �حث التفرغ العلمي 2002 نقوش حسمائیة من جنوب شرق األردن -
المنارة، آل  2002نقوش �وفیة مؤرخة من الباد�ة األردنیة الشرقیة الجنو�یة   -

  تالبی
مجلة أ�حاث   2003ي الجفر مسح النقوش العر�یة من شعیب العاذر�ة شرق -

 الیرموك
أضواء على حكم السلطان الناصر محمد ونائبه بهادر البدري في نیا�ة الكرك  -

 أ�حاث الیرموك 2003والشو�ك 
كتاب: ذاكرة الحجر، استنطاق النقوش في الدرس المثیولوجي والحضاري  -

  منشورات أمانة عمان 2004العر�ي القد�م 
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العر�یة من األنباط حتى القرن األول الهجري، (كتاب كتاب: تطور الكتا�ة  -
 بیت األنباط 2004مترجم) 

وزارة الثقافة،  2004كتاب: مفردات قد�مة في السیاق الحضاري �تاب  -
 األردن.

، �حث في 2006كتاب: محظورات الحج عند المرأة في النقوش السبیئة،  -
 ءكتاب صنعاء الحضارة والتار�خ، منشورات جامعة صنعا

 ، دار ورد، األردن2008كتاب: أدبیات المكان وذاكرته،  -
  ، دار ورد، األردن2009كتاب: قراءات نقد�ة في حقول اإلبداع والمعرفة،  -
كتاب: القدس في العهدین الروماني والبیزنطي، �حث في �تاب القدس،  -

 ، منشورات وزارة الثقافة2009
وزارة الثقافة،  2010الشمالیة  كتاب الهو�ة الحضار�ة في النقوش العر�ي -

 األردن
 ، وزارة الثقافة األردن2011كتاب �تا�ات عر�یة قد�مة من �اد�ة معان،  -
 ، وزارة الثقافة2013ن، �تاب أرض وأرجوا  -
أدبیات المكان وذاكرته، الطبعة الثانیة/ ضمن منشورات مكتبة األسرة، وزارة   -

 2013الثقافة 
عر�یة الشمالیة (الصفو�ة) في الحرة األردنیة الشمالیة إعداد مدونة النقوش ال -

 .  2014-2013الشرقیة لموسمي 
 2017�تاب نقوش عر�یة شمالیة من �اد�ة المفرق، وزارة الثقافة  -
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