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 : خدمات مجتمعية

 وزارة التربية و التعليم -1
 1998-1992ف كتب الرياضيات للمرحلة االساسية و الثانوية عضو في الفريق الوطني لتالي

 وزارة التعليم العالي -2
 :رئيس لجان االعتماد الخاص لتخصص الرياضيات في الجامعات االھلية التالية -ا

 (1994(جامعة العلوم التطبيقية 
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 : المؤتمرات و الورش العلمية

2006 • International Congress of Mathematicians , Madrid, SPAIN 
2004 • TEMPUS Partnership Fair , TUNIS 

2003 • TEMPUS MEDA Regional Conference , EGYPT 
2003 • The Euro-Med forum to implement scientific, technological & industrial 

cooperation in Med. region – ITAY 
2002 • International Congress of Mathematicians Beijing, CHINA 

2002 • Scientific Research and Technology Development in the Arab World , Sharijah , 
UAE. 

1999 • The First International Conference in Mathematical Sciences ,UAE 
1997 • Eighth international Colloquium on Differential Sciences ,Plovdiv, BULGARIA 

1996 • Second International Workshop( Transforms Methods and Special Functions 
),Varna, BULGARIA 

1995 • The International Congress in Scientific Computation and Modeling Eastern 
Illinois University ,USA 

1994 • The second Jordanian Mathematical Conference Mu’tah University 
1993 • Workshop in Nonlinear Evolution Differential Equations , ICTP,Trieste,ITALY 

1990 • Workshop in Condensed Matter ICTP,Trieste, ITALY 
1990 • The First Jordanian Mathematical Conference. University of Jordan 

1988 • The Third Conferences for Mathematics, Statistics ,and Operation Research, 
Alexandria University, EGYPT. 

1987 • Conference on Path Integrals an, ICTP, Trieste, ITALY 
1986 • Workshop on Dynamical Systems ICTP,Trieste, 

ITALY 

 أالنتاج العلمي



 : رسائل دكتوراه اوال) 6(رسالة ماجستير و على ) 22(االشراف على : الدراسات العليا 

 : االبحاث المنشورة والكتب المؤلفة: ثانيا 

 بحثا في مجالت علمية محكمة و متخصصة وعالمية و تاليف مجموعة من كتب) 33(م نشر ت
 .مقررة لتخصص الرياضيات لجميع المراحل

 المشاريع المدعومة: ثالثا 
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 2003سلطة وادي االردن : جھة الدعم 
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 1996-1995الجامعة االردنية  :جھة الدعم

Jordan Training course for International Relations – 4 

 TEMPUS 2006- 2008 برنامج –االتحاد االوروبي : جھة الدعم
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