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 األح نية

 0777659955 - 22259/5355000تل ا  

e.mail: h.alfugh@ju.edu.joلام سج هننسة الميالا يي،  يم ة ش   

 .1982عيم  –ر ية تاتغيحت/أل ينيي الغ

 .1985 يحل" سج تا نغ  / أل ينيي الغر ية عيم  –  فاحاه سج ال  ي  ،  يم ة "إيبرهيح  

 

 . الجامعة األردنية.1/2/1986محاضرًا متفرغًا بتاريخ  -

 .21/12/1986حول تعيينه إلى رتبة أستاذ مساعد بتاريخ  -

 .29/9/1991نقل إلى الفئة )أ( ضمن رتبة أستاذ مساعد بتاريخ  -

 .4/6/1995رقي إلى الفئة )ب( ضمن رتبة أستاذ مشارك بتاريخ  -

 .23/3/1997نقل إلى الفئة )أ( ضمن رتبة أستاذ مشارك بتاريخ  -

 .2003نقل إلى رتبة أستاد  -

 

 المساقات:

 جيولوجيا عامة لطلبة الهندسة المدنية -  جيولوجيا عامة لطلبة العلوم -

 يكية الصخور والتربةميكان -    علم المعادن -

 الصخور الصناعية -    علم الصخور -

 علم البصريات -     البيئة -

 الجيولوجيا البيئية -    علم التعدين -

 الجيولوجيا الهندسية  -   البيئية للتعدين اآلثار -

 



*النشيط ال ل ج  األ ي ي ج  إ احي )نضاح مؤت رات إشراف علت   وتاع عضتاية اللمتي  ... 

 الخ(

 1988المؤتمر الجيولوجي الثالث  -

"The Mantle under NE-Jordan as deduced from the ultramafixcenoliths in 

the alkali basalt of the Aritin volcano" 

 

 1990المؤتمر الجيولوجي الرابع  -

"Spinel Lherzolite xenolith from Tafila area" 

 

 1995المؤتمر الجيولوجي الخامس  -

"Mineralogy, Geochemistry and petrognesis of volcano Tuff from 

Weatern Jordan Geolgoical conference" 

 

 

 1996المؤتمر الجيولوجي نقابة الجيولوجيين  -

"Basanite rocks in central Jordan: An Appropriate row material for wool 

rock industry" 

 

 1998ادس المؤتمر الجيولوجي الس -

"The nature of the upper mantle benath Jordan area" 

 

 2001المؤتمر الجيولوجي السابع  -

"Lithosphric mantle petrogensis Evidence from ultramafic Xenoliths" 

 

 2004المؤتمر الجيولوجي الثامن  -

"Xenoliths in selected vocano Jordan" The 8
th

 international con ferance of 

Jordanian Geologists Association 2004" 

 

 2010المؤتمر العلمي السابع جامعة األزهر  -

"Seventh International Scienctific Conference, Al – Azhar University 

(ISC AZ 2010) 

 

 2011المؤتمر العالمي الخامس للبيئة  -

"5
th

 international congress of chemistry and Environement at 

MALAYSIA" 

International Conference on the Geology of The Arabien Plate and the  

Oman Mountains,2012 Sultan Qaboos University,Oman 

125
th

 Anniversary Annual Meeting and Expo,2013,Denver,Colorado 

USA 

The 11
th

 International Confernce of the Jordanien Geologesit association 

2015 amman Jordan 

GSA Conference at Wyoming,Casper2015 USA 



International Conference on National Sustainable Development and 

Diasater Management NSDM 2016 de Montfort 

University,Leiceter,United Kingdom 

 *االشفراك سج منيوشيت  منا الت ال ويضرات

 .1999، 1997حضور مؤتمر هندسة التعدين في الجامعة األردنية  -

 .1991، 1989حضور مؤتمرات حماية البيئة من التلوث في الجامعة األردنية  -

 .1991حضور مؤتمر تلوث المياه دراسة حاالت  -

 .2000عمان  –جيولوجيين حضور المؤتمر البيئي األردني األول نقابة ال -

 حضور مؤتمر الندوة الوطنية حول اإلدارة البيئيةة المتكاملةة لحةوأل األزرل الجامعةة األردنيةة       -

 .1996المتحدة اإلنمائي عمان  األممبالتعاون مع برنامج 

 .1991الجامعة األردنية عمان  –البيئي لمشاريع التنمية المختلفة  األثرحضور ندوة تقييم  -

 عمان. – 1995الهندسي الكبيرة  اإلنشاءاتندوة دور الجيولوجيا في  حضور -

 .1990، 1987، 1986مبعوث من قبل الحكومة األلمانية لعمل أبحاث في ألمانيا  -

 .2004حضور ندوات حول التلوث جمعية البيئة األردنية األلمانية  -

 .2006/2007إجازة تفرغ علمي جامعة الطفيلة التقنية  -

 .2008/2009تفرغ علمي الجامعة الهاشمية  جازةإ -

 .2009/2010معهد المعادن شتووتجارت  –ألمانيا إجازة تفرغ علمي  -

         #         #       #       #       #        #      #2013-2014 

 *عضاية اللمي  الفيلية:

 .1995، 1994، 1993، 1988، 1987، 1986اللجنة االجتماعية في كلية العلوم  -

 .1999تطوير البادية األردنية بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية لجنة  -

 لجنة الطلبة واالمتحانات في قسم الجيولوجيا لعدة سنوات. -

 .1999لجنةةةةةةةةةة تحةةةةةةةةةديث وطةةةةةةةةةة القسةةةةةةةةةم إلةةةةةةةةةى الجيولوجيةةةةةةةةةا التطبيقيةةةةةةةةةة والبيئيةةةةةةةةةة         -

 .لجنة المشاركة في كلية العلوم لسنوات سابقة البحث العلمي -

 .1999، 1998لجنة الخطة الدراسية لطلبة الماجستير والدكتوراه  -

 .1996لجنة مكافحة تلوث البيئة  -

 .1998لجنة بلورة وطة عمل مستقلة حول موضوع الفوسفات في األردن  -

  2019 2018 2017 2016 2016 2015 2014لجنة الدرسات العلياء جيولوجيا  -

 .1995ين لجنة نقابة الجيولوجيين األردني

 .2004لجنة الندوات العلمية في كلية العلوم  -

 .1997لجنة وضع الخطة الدراسية لمادة البيئة كلية األميرة عالية  -

 .1997عضو في نادي أبناء الثورة العربية الكبرى  

 .1990عضو في جمعية الصداقة األردنية البيئية  

 .1989عضو في الجمعية األردنية لمكافحة تلوث البيئة  

 عضو في نقابة الجيولوجيين األردنيين. 

 عضو في الجمعية الخيرية في مادبا. 

 عضو في نادي العال الثقافي. 

جامعةةة 2008/2009عضةةو لجنةةة التعيةةين والترقيةةة كليةةة المةةوارد الطبيعيةةة الجامعةةة الهاشةةمية        

 2007-2006الطفيلة

 2010/2011عضو لجنة دراسات عليا في قسم الجيولوجيا  

 لجان امتحان طلبة الماجستير لسنوات سابقةعضو  

 2015-2011مقرر لجنة الخطة اإلستراتيجية لقسم الجيولوجيا لألعوام  

 لعديد من طلبة البكالوريس والماجستير والدكتاإلشراف على أبحاث ا 



 جامعة الطفيلة 2006/2007اإلشراف على العديد من أبحاث التخرج لطلبة هندسة التعدين  

 

 اإل احية *األع يل

 88/89سكرتير مجلس القسم لعام  -

 90/91/2000/2001ممثل القسم في مجلس كلية العلوم  -

 1998مستشار الجمعية الطالبية لكلية العلوم  -

 2006/2007رئيس قسم الهندسة الجيولوجية جامعة الطفيلة التقنية  -

 2006/2007لتقنية رئيس لجنة التعيين والترقية في كلية الهندسة جامعة الطفيلة ا -

 2006/2007رئيس لجنة البحث العلمي قسم هندسة الموارد الطبيعية والكيماوية  -

 2008/2009مدير مركز الدراسات البيئة الجامعة الهاشمية  -

 

 ال سيه ة الوثيثة  نشر ال  رسة: –*خنمة ال مف   ال ولج 

 .1989/1990التدريس في مادة الجيولوجيا في كلية الزرقاء الحكومية -

 .1995/1996التدريس في مادة الجيولوجيا في كلية األميرة عالية  -

 .2006/2007تفرغ علمي للتدريس الهندسة الجيولوجية في جامعة الطفيلة التقنية  -

 

 *االسفشيحات

تقديم استشارة الى مصنع االسمنت في الفحيص إضافة مةادة الرمةاد البركةاني مةن زرقةاء معةين        -

( ونشر بحث علمي في هذا المجال "دراسةة معةادن التةاف البركةاني فةي      1996لتحسن الجودة )

 زرقاء ماعين.

تقةةديم استشةةارة إلةةى مصةةانع الخةةزف والسةةيراميت المومةةلي السةةتفادة مةةن الرمةةل الزجةةاجي فةةي   -

 .1997جنوب األردن 

جنةوب  تقديم االستشارة إلى مصانع الجرانيت في األردن بوجود أنواع عديدة من الجرانيةت فةي    -

 .1998األردن جرانيت الزمار 

( 1996تقةةديم استشةةارة الةةى مصةةنع الصةةوف الصةةخري ونشةةر بحةةث علمةةي فةةي هةةذا المجةةال )      -

 مخور البنسايت في وسط األردن للتصنيع الصوف الصخري.

 تقديم العديد من االستشارات الجيولوجية )مخور نارية( لجيولوجيين سلطة المصادر الطبيعية -

 

 .2002جمعية مالح الدين مادبا  –محاضرة حول المعادن في األردن  -

 .2003بلدية مادبا  –محاضرة حول التلوث البيئي  -

 .2004محاضرة حول المشاكل البيئية في محافظة مادبا  -

العديد من األبحاث والمحاضرات في مجال الصخور الصناعية واالعتماد على المواد الخام فةي   -

 .2005/2006األردن 

 2006المشاركة في اليوم العلمي لكلية العلوم الجامعة األردنية  -

عمةل وطةةة دراسةية لقسةةم الهندسةة الجيولوجيةةة فةي جامعةةة الطفيلةة التقنيةةة )تجسةير بكةةالوريوس        -

 2006/2007بكالوريوس هندسة جيولوجية(  –جيولوجيا 

 .2007لجنة التطوير واالعتماد في قسم الجيولوجيا  -
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