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االهتمامات البحثية  ( :العلوم الرتبوية  ،اإلدارة العامة  ،تكنولوتجيا التعليم ،اخلدمة االتجتماعية  ،اجلرمية
واالحنراف  ،تجودة التعليم العايل ،املخدرات ،علم االتجتما الرتبوي )

الخبرات بعد التعيين في جامعة البلقاء التطبيقية
أوال :الخبرات األكاديمية
– حماضر يف كلية األمرية رمحة اجلامعية منذ تاريخ التعيني . 1114/9/01
 حماضر يف اجلامعة األردنية – قسم علم االتجتما – برنامج الدكتوراه واملاتجستري والبكالوريوس. حماضر غري متفرغ يف تجامعة مؤتة ،أكادميية الشرطة امللكية  ،برنامج ماتجستري إدارة املؤسساتاإلصالحية  ،الفصل الدراسي الثاين  .1144- 1141الفصل الدراسي الثاين والصيفي
 ، 1141/1144الفصل الثاين(  )1141/1140الفصل األول( )1145/1141
 إتجازة تفرغ علمي  ،قسم االتجتما ،اجلامعة األردنية للعام اجلامعي () 1141/1144 عميد كلية األمرية رمحة اجلامعية اعتبارا من تاريخ  1141/19/9لتارخيه عدد املواد واملناهج الدراسية اليت قمت بتدريسها طيلة فرتة اخلربة األكادميية ( ) 64مادة يفمستويات البكالوريوس واملاتجستري والدكتوراه.
 -عدد رسائل املاتجستري والدكتوراه اليت ناقشتها ( )51أطروحة.

ثانياً  :الخبرات اإلدارية :

 –4رئيس قسم العلوم االتجتماعية -كلية األمرية رمحة اجلامعية ملدة سنتني لألعوام الدراسية
( . ) 1111/1110( ) 1110/1111
 – 1نائب عميد -كلية األمرية رمحة اجلامعية للعام الدراسي (. ) 1115/1111
 – 0رئيس جلنة املكتبة يف الكلية للعام الدراسي ( . )1111-1110
 – 1رئيس جلنة البحث العلمي ( كلية األمرية رمحة اجلامعية ) للعام الدراسي 1119/1119
 – 5رئيييس اللةنيية التوتجيهييية للةامعييات األردنييية يف قضييايا األسييرة  /اجمللييس الييوطؤ لشييؤون األسييرة منييذ
تاريخ  1111/0/10ولتارخيه.
 – 9ضابط ارتباط تجامعة البلقياء التطبيقيية ميؤ مؤسسية كويسيت سيكو  Quest scopeالربيطانيية
للتنمية االتجتماعية يف الشرق األوسط ملدة سنتني ( . ) 1119-1115، 1115-1111
 -9ضييابط ارتبيياط تجامعيية البلقيياء التطبيقييية مييؤ ( وزارة التنمييية االتجتماعييية  ،مشييرو تعزيييز اإلنتاتجييية –
إرادة  -وزارة التخطيط ) .
 – 0رئيييس جلن يية تط ييوير خط يية ال ييدبلوم املتوسييط يف ةص ييجل اخلدم يية االتجتماعي يية يف اجلامع يية (-1119
. ) 1119
 – 9عضو جملس كلية األمرية رمحه  ،ممثل قسم اخلدمة االتجتماعية للعام (. ) 1110/1119
 - 41عضو اللةنة العلمية االعتماد ةصجل اخلدمة االتجتماعية يف الكلية . 1144 – 1141

 -41عضو اللةنة العلمية االعتماد ةصجل املاتجستري يف العمل االتجتماعي  /اجلامعة األردنية
1141
 -40عضو جلنة البعثات املركزية  /وزارة الرتبية والتعليم – 1141

عضو جمعيات وخدمة مجتمع وهيئات علمية
 – 4عضييو ائي يية اإلدارييية  /مجعييية أسييرة اجلنييدي –القيوات املسييلحة األردنييية منييذ تيياريخ 1119/1/45
لتارخيه .
 – 1عضو فخري نادي الشعلة للمكفوفني من . 1119/41/10
 – 0حماضيير متط ييو يف القيييادة العاميية للق يوات املسييلحة األردنييية  /مديرييية رئاسيية هي يية األرك ييان – حم ييور
الرأي العام والشخصية األردنية .قيادة فرقة امللك عبد اهلل الثاين ابن احلسني منذ تاريخ 1119/0/4
 – 1حماضيير متطييو يف اجمللييس األعل ي للشييبا – حمييور الشييبا واملشيياركة ،الشييبا والعمييل  ،الشييبا
وتكنولوتجيا املعلومات والعوملة ،الشبا واحلقوق املدنية وتعزيز قيم املواطنة والوالء واالنتماء
 – 5متطو يف الربنامج األردين لسرطان الثدي  ،مركز احلسني للسرطان  .الربنامج األردين لسرطان
الثدي منذ تاريخ  1141/10/4ولتارخيه .
 – 9متطو يف الربنامج الوطؤ للتوعية مبرض االيدز  ،وزارة الصحة  ،منذ تاريخ 1141/41/4
ولتارخية .
 – 9عضو اللةنة العلمية يف املؤمتر الدويل للوقاية من العنف ضد األطفال  .اجلزائر  ،تجامعة حممد
خيضر  ،نوفمرب . 1141
 – 0عضو اللةنة العلمية االعتماد ةصجل اخلدمة االتجتماعية يف الكلية . 1144 – 1141
 - 9عضو اللةنة العلمية يف املؤمتر الدويل الثالث حول الفقر واحلرية واألمن  ،تجامعة مؤتة  ،تاريخ
عقد املؤمتر  49-45ايلول  . 1144األردن .
 – 01عضو اللةنة العلمية يف املؤمتر الدويل األول حول :اجملتمؤ العريب بني االستبعاد واالحتواء
االتجتماعيفي ظل التغريات املعاصرة _11 _10-نوفمرب  ،1100تجامعة املسيلة  ،اجلزائر .
 -00عضو اللةنة العلمية يف املؤمتر الوطؤ األول للوقاية من العنف ضد األطفال والنساء
األردن (  01/ 01كانون الثاين  . ) 1100برعاية امللكة رانيا .
 -41عضو اللةنة العلمية  ،جملة العلوم االتجتماعية واإلنسانية ،تجامعة املسيلة  ،اجلزائر.

 – 40عضييو اللةنيية العلمييية  ،جمليية اإلنسييان واجملتمييؤ  ،جمليية علمييية حمكميية  ،تجامعيية حممييد خيضيير ،
اجلزائر .
 – 41عضو اللةنة الوزارية للسياسات السكانية  ،قرار جملس الوزراء بتاريخ .1144/41/41
 -51عضو اللةنة العلمية يف مؤمتر التدخل املبكر واثره عل احلماية االتجتماعية يف الوطن العريب ،لبنان51-9،
ايار . 4152
 -51عضو اللةنة العلمية يف مؤمتر ائواتف الذكية  ،تجامعة القدس  ،فلسطني 4151/2/42-

انجازات علمية
 – 4مرشييج تجامعيية البلقيياء التطبيقييية للمنافسيية عل ي تجييائزة البحييث املميييز لعييام  1115يف جمييال العلييوم
االتجتماعية واإلنسانية الذي تشرف عليه وزارة التعليم العايل والبحث العلمي األردنية.
 -1سامهت يف حصول اجلامعة عل در التميز يف تنفيذ املشاريؤ التنموية  ،وتسلم عطوفة الدكتور
عمر الرمياوي بتارخ  1110/14/19در التميز من وزيرة التخطيط يف ضمن االحتفال التكرميي
للمؤسسات املتميزة والرائدة يف تنفيذ املشاريؤ اإلنتاتجية الذي عقد يف فندق املرييديان .
 - 0كتب الشيكر والتقيدير واليدرو مين اجلامعية والكليية ومؤسسيات رييية واهليية (  )91تقيدير وشيكر
ودر .
 – 1عض ييو اللةن يية العلمي يية لص ييياغة ال ييدليل العلم ييي للع يياملني يف اخل ييدمات الص ييحية يف جم ييال العن ييف
األسييري ،اول دليييل يف اللغيية العربييية علي املسييتوت العيياملي  ،وتسييلمت در تكرميييي ميين تجالليية امللكيية نييور
يف عام . 1119
 – 5عضو اللةنة الوزارية للسياسات السكانية  ،قرار جملس الوزراء بتاريخ .1144/41/41
 -9عضييو جلنيية اعتميياد تقييييم اسييتمرارية االعتميياد اخليياو لربنييامج البكييالوريوس واملاتجسييتري يف ةصييجل
العمي ييل االتجتمي يياعي يف اجلامعي يية األردنيي يية  .كتي ييا رئي يييس هي ي يية اعتمي يياد مؤسسي ييات التعلي يييم العي ييايل رقي ييم
 090/5/4تاريخ .1141/5/11

الوفود والمؤتمرات الدولية والعربية
 –4املؤمتر اإلقليمي العريب مبناسيبة اليذكرت العاشيرة للسينة الدوليية لألسيرة  /اجملليس اليوطؤ لشيؤون األسيرة
األردنية) 5تشرين أول  ، 1111األردن ،عمان .
 – 1الندوة الربملانية العربية لتشريعات اإلعاقة  ،األردن  ،عمان  49-49 ،آذار . 1115

 – 0امليؤمتر العييريب األول للتييدريب وتنمييية امليوارد البشيرية – رؤييية مسييتقبلية  . -األردن  ،عمييان اجلامعيية
ائامشية ( . ) 1119 / 9 / 19 – 19
 -1املي ي يؤمتر العلم ي ييي ال ي ييدويل احل ي ييادي والعش ي ييرون للخدم ي يية االتجتماعي ي يية  ،اخلدم ي يية االتجتماعي ي يية والرعاي ي يية
االتجتماعية يف جمتمؤ متغري  ،تجامعة حلوان  ،القاهرة . 1110 / 0 / 40 – 41 ،
 – 5النييدوة الدولييية ح ييول برنييامج تييدريب مفتشييي العمييل  ،احلواراالتجتميياعي  ،عم ييان 1110/1/19
لغاية . 1110/1/10
 – 9املؤمتر الوطؤ األول لتأصييل الفكير التنيويري ليدت الشيبا األردين  ،قيراءة يف مضيامني رسيالة عميان
 ،األردن  ،عمان  1110/1/10لغاية . 1110/1/11
 -9املؤمتر الدويل حوالإلرها يف العصر الرقمي  ،تجامعية احلسيني بين طيالل 1110/19/40 -41 ،
 .األردن  ،عمان .
 -0النييدوة الدولييية الثانييية حييول برنييامج تعزيييز ن ييام مفتشييي العمييل يف األردن  ،دليييل العمييل  ،عمييان
 1110/ 19 /4لغاية . 1110/19/0
 - 9املؤمتر العريب " مكافحة االيدز يف الوطن العريب " تجامعة الريموك . 1110/19/10 ،اربد .
 –41امل يؤمتر اإلقليمييي الثيياين لضييباط الشييرطة ( محاييية األسييرة ميين العنييف )  ،األردن – عم ييان – 11
 14تشرين األول . 1110
 -44امل يؤمتر الييدويل الثالييث " العنييف واجملتمييؤ "  ،اجلمهورييية اجلزائرييية  ،تجامعيية حممييد خيضيير  ،اجلزائيير ،
. 1119 / 11 / 19-10
(
 - 41املؤمتر الدويل أبعياد غائبية يف حيوار احلضيارات ،تجامعية اإلسيراء األردنيية ،األردن  ،عميان
)1119/19/41-41
 – 40ندوة " مشيكلة اللقطياء واملفقيودين "  .األردن  ،مركيز الدراسيات اإلسيرتاتيةية األمنيية – أكادمييية
الشرطة امللكية ،األردن  ،عمان . 1119/41/19
 – 41املي يؤمتر ال ييوطؤ الث يياين حلماي يية ض ييحايا اجلرمي يية ،مرك ييز الدراس ييات اإلسي يرتاتيةية األمني يية – أكادميي يية
الشرطة امللكية ،األردن  ،عمان . 1141/10/45
 -01املؤمتر الدويل " اجلامعة وجملتمؤ " اجلزائر  ،تجامعة تجيةل  1 – 4 ،ايار . 1101
 - 49امل يؤمتر العييريب األول بعن يوان " يييدا بيييد ملكافحيية مييرض االيييدز يف الييوطن العييريب  ،تجامعيية الريمييوك
. 1119/19/19-10
 -40امل يؤمتر األول للوقاي يية م يين املخ ييدرات  ،ائ ييالل األمح يير األردين بالتع يياون م ييؤ مديري يية الرتبي يية والتعل يييم
ملنطقة اربد الثانية وتجامعة تجدارا بالتعاون مؤ إدارة مكافحة املخدرات 14 – 11 .نيسان . 1141

 -49امل ي يؤمتر ال ي ييدويل األول جلي ييودة وس ي ييالمة الرعايي يية الص ي ييحية ،األردن  ،عمي ييان – /10حزي ي يران – 01
حزيران . 1141/
 -11ورشيية عمييل عسييني نوعييية التييدريب امليييداين يف اخلدميية االتجتماعييية ،)1141 ( ،األردن عمييان ،
. 1141/10/1-1
 –10املؤمتر الدويل الثالث للفكر التنويري  ،الشبا

وثقافة التسامج يف مواتجهة العنف اجملتمعي ،

اجمللس األعل للشبا  ،األردن ،عمان . 1101/01/11 -01 ،
-11املؤمتر اإلقليمي بشأن " بناء الشراكات اإلسرتاتيةية يف املنطقة العربية من أتجل مواتجهة الفساد ،
األردن عمان  ،خلتال الفرتة (  )12-11تشرين األول  ، 1101األردن – عمان .
 – 12املؤمتر الدويل "األمناط االنتخابية يف ظل التحول الدميوقراطي "  ،اجلزائر ،تجامعة قاصدي مرباح،
والية ورقلة خالل الفرتة (  ) 4 – 2تشرين ثاين  ، 1100اجلزائر .
 – 14املؤمتر الدويل الرابؤ " العنف واجملتمؤ "  ،العنف يف عامل الطفولة ،تجامعة حممد خيضر ،والية
بسكرة ،اجلزائر  ،خالل الفرتة (  ) 1 – 2تشرين ثاين  ، 1101اجلزائر .
 -11املؤمتر الشعيب " الدرك واألمن العام ...عنوان استقرار وأمان "  ،كلتق األردن الثقايف ،الثالثاء
 ، 1100/11/02املركز الثقايف امللكي  ،عمان  .ورقة عمل  ،املواطن واملؤسسات األمنية شركاء يف
األمن االتجتماعي.
 -11املؤمتر الوطؤ األول للوقاية من العنف ضد األطفال والنساء ،األردن  01/ 01 ،كانون الثاين
 . 1100برعاية امللكة رانيا .
 – 12املؤمتر الدويل واقؤ العنف األسري يف اجملتمؤ العريب  ،السودان  ،اخلرطوم (  /11-11شباط
 .) 1101اعاد جمالس البحث العلمي  ،تجامعة الدول العربية  ،فر مكتب السودان .
 – 11املؤمتر الوطؤ للثقافة ( الثقافة واملتغريات الثقافية)  ،األردن – عمان . 1101 /2/ 2 – 0

 -11املؤمتر االقتصادي األول :االقتصاد األردين يف عامل متغريي اجلمعية األردنية للبحث العلمي،
األردن ،عمان 59،نيسان .4152
30-International Journal of Arts & Sciences (IJAS) conference for
academic disciplines, Harvard University,ambridge, Massachusetts
. 26 to 30 May 2013. USA.
 -04مؤتمر التدخل المبكر واثره على الحماية االجتماعية في الوطن العربي ،لبنان 01-9،ايار
. 4106
32- International Conference for Academic Disciplines , held at the

UniversitatAutònoma de Barcelona's Casa Convalescencia campus at
SantAntoni Maria Claret 171, Barcelona, Spain, from 16 to 19 June
2014.

 – 4خص ييائجل األح ييدا اجل يياحنني يف مراك ييز اإلي ي يواء  ،دراس يية سوس يييولوتجية ميداني يية  ،م ي يؤمتر اخلدم يية
االتجتماعية  ،تجامعة الفيوم  ،القاهرة تاريخ عقد املؤمتر ( . ) 1110/11/14
 – 1دور اخلدميية االتجتماعييية يف حماربيية تج يرائم االنرتنييت واإلرهييا  ،م يؤمتر اإلرهييا يف العصيير الرقمييي ،
تجامعة احلسني بن طالل .) 1110/19/40 – 41( ،
 – 0واقؤ تجرائم العنف األسري يف اجملتمؤ األردين خالل الفرتة ( )1119 – 4990دراسية اتجتماعيية
 ،املؤمتر الدويل الثاليث " العنيف واجملتميؤ "  ،اجلمهوريية اجلزائريية  ،تجامعية حمميد خيضير  ،اجلزائير -10 ،
. 1119 / 11 / 19
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بسكرة ،اجلزائر  ،خالل الفرتة (  ) 0 – 9تشرين ثاين  ، 1141اجلزائر .
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األبحاث العلمية بعد الترقية إلى رتبة أستاذ
1- Unused mother Languages in the Internet and its impact on
the activation of the civilizations dialogue,
International
Journal of Arts & Sciences (IJAS) conference for academic
disciplines, Harvard University, Cambridge, Massachusetts . 26 to
30 May 2013. USA.
 -2مستوى المواطنة واالنتماء لدى العاملين في المؤسسات األردنية " دراسة اجتماعية
تطبيقية " .بحث مقبول للنشر في مجلة دراسات العلوم اإلنسانية ،الجامعة األردنية ،كتاب عميد

(  ) المجلد1 (  منشور في العدد.1102/12/11  تاريخ0221/1101/01 البحث العلمي رقم
)40
4- Facing Crimes Of Terrorism Via Internet : A Proposed Social and
Educational Intervention Model , Research accepted for
presentation at the International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS)
International Conference for Academic Disciplines , which will be
held at the UniversitatAutònoma de Barcelona's Casa
Convalescencia campus at SantAntoni Maria Claret 171, Barcelona,
Spain, from 16 to 19 June 2014.
 المؤتمر، دراسة في المجتمع األردني، الفقر واالستبعاد االجتماعي واالقتصادي والتربوي-5

، األردن، االقتصاد األردني في عالم متغيرـ الجمعية األردنية للبحث العلمي:االقتصادي األول
.1104  نيسان01،عمان
 التدخل المبكر لألخصائيين االجتماعيين في مجال زواج ( المعوقين) من ذوي االحتياجات-4
 بحث محكم قدم في مؤتمر التدخل المبكر واثره على الحماية االجتماعية في الوطن، الخاصة
. 4106  ايار01-9، لبنان،العربي

7- Saudi woman's participation in Social responsibility’s programs,
Horizon Research Publishing, USA, Sociology and Anthropology
2(4): 137-151, 2014. http://www.hrpub.org.
 منشورات الجامعة، كتاب محكم،  الشباب والمشاريع الصغيرة المدرة للدخل-8
. 4106 ،  األردن، األردنية
9- Attitudes Of Handicapped Married People Towards Marriage
: A Study In The Jordanian Society, International Journal of Arts
& Sciences’ (IJAS) International Conference for Academic
Disciplines , University of London ,( 4-7) November 2014.

) الكتب المؤلفة ( المنهجية

 – 4حسي ييني اخلزاعي ييي (  .) 1111مهي ييارات االتصي ييال يف اخلدمي يية االتجتماعيي يية ،دار الربكي يية  ،األردن ،
عمان  ( .كتا منهةي )
 – 1حسييني اخلزاعييي (  ) 1119التش يريعات االتجتماعييية وحقييوق اإلنسييان  ،دار يافييا العلمييية للطباعيية
والنشر  ،األردن  ،عمان  ( .كتا منهةي ) .
 – 0حس ييني اخلزاع ييي(  . ) 1110املي يرأة يف حماف يية الزرق يياء  ،مل يياذا إشي يراك النس يياء  ،األردن ،األردن –
عمان .
 - 1حس ييني اخلزاع ييي (  ) 1144التشي يريعات االتجتماعي يية وحق ييوق اإلنس ييان،الطبعة الثاني يية ،دار ياف ييا
العلمية للطباعة والنشر  ،األردن  ،عمان  ( .كتا منهةي ) .
 - -5الشيبا واملشياريؤ الصيغرية امليدرة لليدخل (، )4152كتيا حمكيم  ،منشيورات اجلامعية األردنيية ،
األردن . 4152 ،

الدورات التدريبية المتخصصة " التي حضرتها لرفع كفاءة الهيئة التدريسية فيي الخدمية
االجتماعية "

–4دورة تييدريب املييدربني (  )TOTيف برنييامج الصييديق للتعامييل مييؤ االطفييال املعرضييني للخطيير.مؤسسيية كويسييت
سكو الربيطانية للتنمية االتجتماعية يف الشرق االوسط. 1111 ،

 – 1حنو اسرة خالية من العنف ،معهد العناية بصحة االم والطفل ،مؤسسة نور احلسني.1111 ،
 – 0برنييامج التنمييية األكادميييية يف اخلدميية االتجتماعييية يف موضييو عليييل شييبكات العالقييات االتجتماعييية
كطريقة لفهم بناء اجملتمؤ  .تجامعة حلوان  ،القاهرة . 1110/1/ 41 – 44 .
 - 1برنيامج التنميية األكادمييية يف اخلدمية االتجتماعيية يف موضوعاألشيكال والنمياذج املعاصيرة يف املمارسية
والبحث للخدمة االتجتماعية املدرسية .تجامعة حلوان  ،القاهرة . 1110/1/ 41 – 44 .
 - 5برن ييامج التنمي يية األكادميي يية يف اخلدم يية االتجتماعي يية يف موض ييو تنمي يية مه ييارات املمارس ييني يف اخلدم يية
االتجتماعية الطبية  .تجامعة حلوان  ،القاهرة . 1110/1/ 41 –44 .
– 9دورة تدريب املدربني  ،اجمللس العريب للشبا .1141 ،

رسائل الماجستير والدكتوراه التي قمت بتحكيمها و شاركت في مناقشتها ( )56
أطروحة في األردن وخارج األردن  .وهي :

 – 4تقييييم برنييامج األسيير املنتةيية املنفييذ ميين قبييل وزارة التنمييية االتجتماعييية ،دراسيية حاليية ليواء دييير عييال –
رسالة ماتجستري،قسم العمل االتجتماعي – اجلامعية األردنيية –  . 1111/41/11الطاليب محيزة خلييل
اخلدام .
 – 1التنش ي ي ة االتجتماعيي يية األس ي يريةواإلدمان عل ي ي املخي ييدرات  ،دراسي يية ميدانيي يية – اجلزائي يير  .قسي ييم علي ييم
االتجتما  ،رسالة ماتجستري ،اجلامعة األردنية  ،الطالب عبد الناصر عزوز . 1115/5/11
 – 0دور رعايية أسييرة اجلنييدي يف متكييني امليرأة يف اجملتمييؤ احمللييي  ،دراسيية حالية ملنطقيية الغويرييية – الزرقيياء ،
رسييالة ماتجس ييتري  ،قسييم العمييل االتجتميياعي – اجلامعيية األردنييية – الطالب يية س ييهاد علييي الكايييد العت ييوم .
. 1115/0/04
 - 1اخلص ييائجل االقتص ييادية واالتجتماعي يية للمحك ييومني ارمي يية الس ييرقة  ،دراس يية علي ي مراك ييز االص ييالح
والتأهييل يف منطقيية اجليوف ( السييعودية )  ،لطاليب نييايف بين مفييرح الشيراري  ،رسييالة ماتجسيتري  ،اجلامعيية
األردنية  ،قسم علم االتجتما . 1115/41/41
 – 5التخطيييط االتجتميياعي لتلبييية كبييار السيين يف دوليية الكويييت  ،دراسيية تقييميية  ،الطالييب بييدر فيصييل
ال ي ي ييدويم  ،اجلامع ي ي يية األردني ي ي يية  ،رس ي ي ييالة ماتجس ي ي ييتري  ،قس ي ي ييم العم ي ي ييل االتجتم ي ي يياعي  ،اجلامع ي ي يية األردني ي ي يية ،
. 1119/4/1
 – 9اجلرمييية يف دوليية الكوييت  ،األسييبا وطييرق اإلصييالح والتأهيييل  ،الطالييب خالييد فلييف اجلفنيياوي ،
اجلامعة االردنية  ،رسالة ماتجستري  ،قسم العمل االتجتماعي  ،اجلامعة األردنية . 1119/4/1 ،
قسيم

 -9اااهات طلبة اجلامعة األردنية – حنو تن يم األسرة – اطروحة دكتوراه -الطالبية ايياء العير
علم االتجتما  ،اجلامعة األردنية  ،تاريخ املناقشة . 1119/5/49
 – 0اااهييات طلبيية اجلامعيية األردنييية حنييو العمييل التطييوعي  .دراسيية ميدانييية  ،الطالبيية فاطميية الزبيييدي ،
رسالة ماتجستري  ،قسم العمل االتجتماعي  ،اجلامعة األردنية  .تاريخ املناقشة . 1119/5/11
 –9مدت مشاركة املرأة يف بيرامج التنميية االتجتماعيية يف مملكية البحيرين ( دراسية تقييمييه) ،الطالبية أحيالم
راشد القايي ،رسالة ماتجستري  ،قسم العمل االتجتماعي  ،اجلامعة األردنية  .تاريخ املناقشة
. 1119/10/45
 – 41الصييفوة السياسييية يف األردن  ،دراسيية ميدانييية عل ي عينيية ميين أعضيياء احلكوم ييات وجم ييالس األم يية
خالل فرتة التسعينات  ،الطاليب عمير عبيد العزييز أمحيد الروابيدة  ،رسيالة ماتجسيتري  ،قسيم عليم االتجتميا
 ،اجلامعة األردنية  ،تاريخ املناقشة . 1119/44/9
 – 44م اهر العنف لدت طلبة الصف العاشر يف امليدارس احلكوميية يف مدينية عميان " دراسية ميدانيية "
 .الطال ييب جم ييدي حمم ييد مح ييدان  ،رس ييالة ماتجس ييتري  ،قس ييم عل ييم االتجتم ييا  ،اجلامع يية األردني يية  ،ت يياريخ
املناقشة . 1119/44/19

 -41مييدت فاعلييية عييالج املييدمنني علي املخييدرات يف مملكيية البحيرين ،دراسيية تقييميييه ،الطالبيية الشيييخة
ن ي ييوره أل ي ي ي خليف ي يية ،رس ي ييالة ماتجس ي ييتري ،برن ي ييامج العم ي ييل االتجتم ي يياعي ،اجلامع ي يية األردني ي يية ،ت ي يياريخ املناقش ي يية
. 1119/5/49
 – 40التميييز النييوعي يف الوظييائف اإلدارييية يف اجلامعييات األردنية،أطروحييةدكتوراه  ،الطالبيية هنييد يوسييف
الكلو  ،قسم علم االتجتما  ،اجلامعة األردنية  ،تاريخ املناقشة . 1119/ 0 /1
 – 41اداء الربملانيات األردنيات يف جمليس النيوا الرابيؤ عشير ( ، )1119-1110رسيالة ماتجسيتري ،
قسي ي ييم دراسي ي ييات امل ي ي يرأة  ،الطال ي ي ييب أكي ي ييرم امحي ي ييد علي ي ييي العم ي ي ييري  ،اجلامعي ي يية األردنيي ي يية  ،تي ي يياريخ املناقش ي ي يية
. 1119/41/40
 -45املناخ التن يمي يف شيركة االتصياالت األردنيية مين وتجهية ن ير العياملني فيهيا ،دراسية ميدانية،الطالبية
هن كلو ،رسالة ماتجستري  ،علم اتجتما  ،تاريخ املناقشة . 1110/1/41
 -49املعانيياة النفسييية واالتجتماعييية لرتجييال اإلسييعاف يف امليييدان دراسيية مسييحية حملاف ييات مشييال الضييفة
الغربييية  .الطالبيية نييورة عبييد احملسيين عبييد الوهييا اييير  ،رسييالة ماتجسييتري  ،برنييامج العمييل االتجتميياعي ،
اجلامعة األردنية  ،تاريخ املناقشة . 1110/5/40
 – 49واقؤ تويل املرأة األردنية للمراكز القيادية يف البنوك دراسة مقارنة بني بعض البنوك احمللية والدوليية .
الطالبيية فادييية إب يراهيم  ، ،رسييالة ماتجسييتري  ،قسييم دراسييات امل يرأة  ،اجلامعيية األردنييية  ،تيياريخ املناقشيية
. 1110/5/45
 – 40دور املرشد الطياليب يف احليد مين عنيف الطلبية يف املدرسية " دراسية ميدانيية علي عينية مين مدرسيي
وطلب يية املرحل يية األساس ييية يف مدين يية عم ييان  ،الطالب يية ف ييردوس إبي يراهيم اخلوال ييدة  ،رس ييالة ماتجس ييتري  ،عل ييم
اتجتما  ،تاريخ املناقشة . 1110/0 /9
 – 49تقيي يييم اخلي ييدمات املقدمي يية للطي ييال ذوي اإلعاقي ييات البص ي يرية يف مدرسي يية عبي ييد اهلل ابي يين أم كلثي ييوم
للمكف ييوفني  ،الطالب يية سوس يين حمم ييود حمم ييد  ،رس ييالة ماتجس ييتري  ،عم ييل اتجتم يياعي  ،اجلامع يية األردني يية ،
. 1110/41/01
 – 11تنمييية اجملتمييؤ احمللييي يف البادييية األردنييية  ،دراسيية ميدانييية يف البادييية الوسييط  ،الطالبيية مهييا كيير
املور ،رسالة دكتوراه  ،ةصجل علم اتجتما  ،اجلامعة األردنية  ،تاريخ املناقشة . 1110/41/45 ،
 – 14دور امليرأة األردنييية يف التنمييية  ،دراسيية حاليية مؤسسييات امليرأة الشركسييية التنموييية ،الطالبيية النييا عبييد
الرؤوف شفاقوج ،رسالة ماتجستري ،قسم دراسات املرأة  ،اجلامعة األردنية. 1119/19/11،
 – 11شرطة السري النسائية األردنية ،دراسة اتجتماعية ،الطالبة رانيا العشران  ،رسالة ماتجسيتري  ،اجلامعية
األردنية  ،قسم علم االتجتما  ،تاريخ املناقشة . 1119/41/15

 – 10الدور التنموي ملؤسسة نور احلسني  ،ناديا حياصات  ،رسالة ماتجستري ،اجلامعية األردنيية  ،قسيم
علم االتجتما  ،تاريخ املناقشة. 1119/41/11،
 – 11دور املرأة يف القيوات املسيلحة األردنيية ،الطاليب عيودة السيعيدين  ،قسيم دراسيات امليرأة  ،رسيالة
ماتجستري ،اجلامعة األردنية. 1119/41/01 ،
 – 15مش ييكالت الي ييزواج اخل ييارتجي للم ي يرأة األردني يية :،دراسي يية سوس يييولوتجية عل ي ي عين يية مي يين األردنيي ييات
املتزوتج ييات م يين غ ييري أردين يف لي يواء ب ييؤ عبي ييد يف حماف يية ارب ييد  ،رس ييالة ماتجس ييتري  ،قس ييم عل ييم االتجتم ييا
واخلدمة االتجتماعية ،تجامعة الريموك . 1119/41/11 ،
 -19ايفثي يار االتجتماعي يية واالقتص ييادية ل يياهرة عمال يية األطف ييال يف منطق يية س ييحا – دراس يية ميداني يية ،
الطالبة يايني بطبط  ،قسم العمل االتجتماعي  ،اجلامعة األردنية . 1141/14/0 ،
 -19دور املؤسسيات اجملتمعيية يف مكافحية اجلرميية يف دوليية الكوييت  ،دراسية ميدانيية يف حماف ية الفروانييية
 ،خالد اجلنفاوي  ،قسم علم االتجتما – تجامعة دمشق . 1141/11/0 ،
 -10أسييبا وآثييار الطييالق عل ي امل يرأة املطلقيية  /املنفصييلة لييدت الطوائييف املسيييحية يف األردن  ،قسييم
دراسات املرأة  ،الطالبة دمية كرادشة  ،رسالة ماتجستري  ،اجلامعة األردنية . 1141/5/41 ،
 -19الرتكي ييب الطبق ييي ألس يير الطلب يية األردني ييني يف اجلامع ييات األردني يية وعالقت ييه بالتحص يييل األك ييادميي "
دراسة اتجتماعية ميدانية عل طلبة الدراسيات اليدنيا األردنييني ".الطاليب :حمميد معييم حمميد اليدماين،
أطروحةدكتوراه،قسم علم االتجتما  ،اجلامعة األردنية ،تاريخ املناقشة . 1141/19/11
 – 01دور برنييامج تأهيييل األسييرت احملييررين يف دمييج األسيريات الفلسييطينيات احملييررات يف اجملتمييؤ  ،الطاليية
رنييدة عبييد الييرحيم حسيين سييبوبة ،اطروحيية ماتجسييتري ،برنييامج العمييل االتجتميياعي ،اجلامعيية األردنييية ،تيياريخ
املناقشة . 1141/44/14
 -04رضييا املسييتفيدين ميين محل يية طييرود اخلييري ائامشي يية يف مدين ية مادب ييا  ،دراسيية عل ي عينيية ميين منتفع ييي
صيندوق املعونيية الوطنييية يف قصييبة مادبييا ،الطالبيية:رنييا عيودة سييالمه ائاشييم ،اطروحيية ماتجسييتري  ،قسييم علييم
االتجتما  ،اجلامعة األردنية ،تاريخ املناقشة . 1141/ 44/ 01
 – 01االااهييات املهنييية لطلبيية الكليييات التقنييية يف منطقيية اجلييوف ،اململكيية العربييية السييعودية ،الطالييب
حممييد عيواد مييرح الشيراري ،اطروحيية ماتجسييتري  ،قسييم علييم االتجتمييا  ،اجلامعيية األردنييية ،تيياريخ املناقشيية 1
. 1141/ 41/
 – 00حقييوق امل يرأة املطلقيية بييني القييانون واألع يراف االتجتماعييية والتش يريعات الدولييية يف األردن  ،الطالبيية
رتج يياء عب ييد احلمي ييد البي يوابيةي ،أطروحةدكتوراه،قس ييم عل ييم االتجتم ييا  ،اجلامع يية األردني يية ،ت يياريخ املناقش يية
. 1144/10/19

 -01اااهييات الشييبا السييعودي حنييو ظيياهرة التطييرف الفكييري دراسيية اتجتماعييية عل ي عينيية ميين طلبيية
تجامعيية القصيييم  ،الطالييب علييي سييليم منصييور احلييريب ،اطروحيية ماتجسييتري ،قسييم علييم االتجتمييا  ،اجلامعية
األردنية ،تاريخ املناقشة . 1144/10/04
 – 05اس ي ييتخدامات طلب ي يية اجلامع ي ييات األردني ي يية للص ي ييحافة االلكرتوني ي يية ،الطال ي ييب حمم ي ييد خض ي يير امح ي ييد
خويلة،أطروحةدكتوراه،قسم علم االتجتما  ،اجلامعة األردنية ،تاريخ املناقشة .1144/15/1
 -09اخلطا السياسي للملك عبد اهلل الثاين ابن احلسني واثره عل االسيتبعاد االتجتمياعي (-4999
 ،)1110الطالييب فتحييي اي ييو امل ييومؤ ،رسييالة ماتجس ييتري ،تجامعيية الي ي ( البي ييت ) ،معهييد بي ييت احلكمييه
تاريخ املناقشة . 1141/15/45
 – 09التكيييف االتجتميياعي جملهييويل النسييب داخييل دور الرعاييية  ،الطالبيية لينييا اجلييازي  ،برنييامج دراسييات
املرأة  ،اطروحة ماتجستري اجلامعة األردنية ،تاريخ املناقشة . 1144/19/15
 – 00قلق املوت لدت عينة مين مرضي السيرطان وعالقتيه بيبعض املتغيريات املختيارة مين من يور تجنيدري،
الطالبيية يياين حممييد تجييرب ياسييني  ،برنييامج دراسييات امل يرأة  ،اطروحيية ماتجسييتري  ،اجلامعيية األردنييية ،تيياريخ
املناقشة . 1144/19/10
 – 09املييورو االتجتميياعي الثقييايف وأثييره يف متكييني امل يرأة العامليية يف مؤسسييات اجملتمييؤ املييدين  ،الطالبيية
عالي يية عل ييي ادري ييس حمم ييود  ،أطروح يية دكت ييوراة ،قس ييم عل ييم االتجتم ييا  ،اجلامع يية األردني يية ،ت يياريخ املناقش يية
. 1144/10/1
 – 11ظيياهرة العنييف لييدت شييبا فلسييطيؤ الييداخل واثيير الرتبييية اإلسييالمية يف مواتجهتهييا ،الطالييب حممييد
طييالل حممييد بييدران ،أطروحيية دكتييوراه ،تجامعيية الريمييوك ،كلييية الش يريعة ،قسييم الدراسييات اإلسييالمية،
تاريخ املناقشة . 1141/10/49
 -14الرتبي يية االتجتماعيي يية للفتي يياة املسي ييلمة يف مي ييرحليت املراهقي يية والبلي ييوغ ،الطالبي يية إيني يياس زهي ييري سي ييليمان
الش يواهني ،رسييالة ماتجسييتري ،تجامعيية الريمييوك ،كلييية الش يريعة ،قسييم الدراسييات اإلسييالمية ،تيياريخ املناقشيية
. 1141/15/9
 – 11العني ي ي ييف األسي ي ي ييري يف مملكي ي ي يية البح ي ي ي يرين ،دراسي ي ي يية اتجتماعيي ي ي يية ميدانيي ي ي يية ،الطالبي ي ي يية أحي ي ي ييالم راشي ي ي ييد
القايي ،أطروحة دكتوراه ،قسم علم االتجتما  ،اجلامعة األردنية ،تاريخ املناقشة . 1141/41/11
 -10واقؤ تعاطي املخدرات يف اجملتمؤ األردين مين من يور النيو االتجتمياعي :دراسية اتجتماعيية  ،الطالبية
فاتن عطا اهلل خليل النشاش ،برنامج دراسات املرأة  ،أطروحة ماتجستري  ،اجلامعة األردنية ،تياريخ املناقشية
. 1141/44/19
 – 11الطالب يية رزان ف ييالح ال ييزعيب  ،اااه ييات الش ييبا حن ييو عم ييل املي يرأة يف القط ييا الس ييياحي  ،برن ييامج
دراسات املرأة  ،اطروحة ماتجستري  ،اجلامعة األردنية ،تاريخ املناقشة . 1140/ 5/9

 -15الطالب يية أم يياين علي ي العوامل يية  "،املي يرأة والرتج ييل الع ييامالن يف اجلامع يية ائامشي يية م يين أعض يياء ائي ت ييني
األكادميي يية واإلداريي يية  ،دراس يية اتجتماعيي يية يف الن ييو االتجتمي يياعي "  ، .برن ييامج دراسي ييات امل ي يرأة  ،اطروحي يية
ماتجستري  ،اجلامعة األردنية ،تاريخ املناقشة . 1140/19/45
 – 19الطالبة صفاء حسن حممد منصور  ،املنياخ التن يميي يف اجلامعية األردنيية مين وتجهية ن ير اإلدارييني
" دراسي ي يية ميدانيي ي يية" ،اطروحي ي يية ماتجسي ي ييتري ،قسي ي ييم علي ي ييم االتجتمي ي ييا  ،اجلامعي ي يية األردنيي ي يية ،تي ي يياريخ املناقشي ي يية
. 1140/19/14
 -19الطالبة مر خضر نعيم امليناوي  ،وتجهة ن ر النساء الفلسيطينيات يف مفهيوم الدولية املدنيية ،مدينية
نابلس منوذتجا ،اطروحة ماتجستري ،قسم علم االتجتما  ،اجلامعة األردنية ،تاريخ املناقشة
. 1140/44/41
 – 10الطالبة رنا حامد اخلطيب ،العنف الواقؤ علي العيامالت الفليبينييات داخيل املنيازل يف األردن
"دراس ي يية اتجتماعي ي يية" ،اطروح ي يية ماتجس ي ييتري ،قس ي ييم عل ي ييم االتجتم ي ييا  ،اجلامع ي يية األردني ي يية ،ت ي يياريخ املناقش ي يية
. 1140/44/41
 – 19الطالييب بييدر الرفيييدي  ،دور مؤسسييات اجملتمييؤ املييدين يف مكافحيية الفسيياد يف األردن ميين وتجهيية
ن ي ي يير ق ي ي ييادة الي ي ي يرأي  ،أطروح ي ي يية دكت ي ي ييوراه ،قس ي ي ييم عل ي ي ييم االتجتم ي ي ييا  ،اجلامع ي ي يية األردني ي ي يية ،ت ي ي يياريخ املناقش ي ي يية
.1140/41/41
 -11الطالبة دينا ناصر مفلج الطاهات ،أدراك العنف الصامت ضد املرأة من من ور تجندري " ،هل ما
تراه هي عنفا  ،يراه هو عنفا " ،رسالة ماتجستري ،برنامج دراسات املرأة – اجلامعة األردنية  ،تاريخ
املناقشة . 1172 /71/ 71
-15الطالبة ناديا حياصات ،املؤشرات احلضرية ومدت انتشارها يف مدينة عمان دراسة ميدانية  ،أطروحة دكتوراه،
قسم علم االتجتما  ،اجلامعة األردنية ،تاريخ املناقشة . 1172/71/12
 -21الطالب عودة علي زيدان الزيدانيني ،تقييم أثر برامج الصندوق األردين ائامشي يف متكني املرأة اقتصاديا  :دراسة
ميدانية.أطروحة دكتوراه ،قسم علم االتجتما  ،اجلامعة األردنية ،تاريخ املناقشة . 4152/2/48
 – 12الطالب سلطان بن خلف النوري ،دور شبكات التواصل االتجتماعي يف تنمية الوعي لدت الشبا يف منطقة
اجلوف يف اململكة العربية السعودية ،أطروحة دكتوراه ،قسم علم االتجتما  ،اجلامعة األردنية ،تاريخ املناقشة
. 4152/2/49

 -12الطالبة منار حممود الصغري كريشان ،الدوافؤ النفسية للمرأة امللتحقة بربامج الدراسات العليا يف اجلامعة األردنية ،

رسالة ماتجستري ،برنامج دراسات املرأة – اجلامعة األردنية  ،تاريخ املناقشة . 1174 /2/71

الكتب التي شاركت في تحكيمها
 -4حممود الكفاوين ( . ) 1115كتا إدارة املؤسسات االتجتماعية  .تجامعة القدس ،األردن ،
عمان .
 -1عكييم دراسية االسيتقرار األسيري يف األردن .إعيداد اجملليس اليوطؤ لشيؤون األسييرة 1119/9/11 ،
.
 – 0أس ي ييبابالطالق وت ي ييأثريه عل ي ي ي أف ي ي يراد األس ي ييرة األردنيي ي يية  ،إع ي ييداد اجملل ي ييس الي ي ييوطؤ لش ي ييؤون األسي ي ييرة ،
. 1119/9/11
 – 1إدمياج النيو االتجتمياعي يف أعميال الربمليان ( ، )1141منشيورات برنيامج األميم املتحيدة اإلمنيائي ،
مكتب األردن .
البحوث العلمية التي شاركت في تقويمها وتحكيمها ( )071بحث علمي في العديد من
المجالت العربية واألردنية والدولية  .وأطروحة ماجستير ودكتوراه
المواد التي قمت بتدريسها في الكلية منذ تاريخ التعيين ( ) 2332/9/03ولتاريخه
– 0مبادئ اإلرشاد والتوتجيه
– 1القياس والتقو يف الرتبية
 -2اسس الرتبية
 –4التشريعات االتجتماعية وحقوق اإلنسان
 –1جماالت اخلدمة االتجتماعية 0
 –1جماالت اخلدمة االتجتماعية 1
 –2مهارات املمارسة يف تن يم اجملتمؤ
 –1نصوو اتجتماعية يف اللغة االجنليزية

 –1إدارة املؤسسات االتجتماعية
 –01موضوعات خاصة يف اخلدمة االتجتماعية
 -00طرق خدمة اتجتماعية ()0
 –01طرق اخلدمة االتجتماعية ()1
 –02خدمة اتجتماعية لألسرة والطفل
 –04أساليب البحث يف اخلدمة االتجتماعية
 –01مشرو التخرج
 –01التدريب امليداين (  ) 0ةصجل اخلدمة االتجتماعية
 –02التدريب امليداين (  ) 1ةصجل اخلدمة االتجتماعية
–01مدخل إ ى اخلدمة االتجتماعية
–01مهارات االتصال يف اخلدمة االتجتماعية
 –11مقدمة يف التخطيط
-10علم السكان ( دبلوم )
 –11كتابة التقارير الفنية (دبلوم )
 –12إدارة مؤسسات اتجتماعية (دبلوم )
 –14تشريعات اتجتماعية (دبلوم )
 –11تطبيقات حاسو يف اخلدمة االتجتماعية
 –11اخلدمة االتجتماعية املدرسية ،معهد العمل االتجتماعي اجلامعة األردنية.

 –12علم النفس االتجتماعي
 - 11علم االتجتما العام
 –11الثقافة واجملتمؤ – اجلامعة األردنية  -قسم علم االتجتما
 –21مقدمة يف العمل االتجتماعي – اجلامعة األردنية  -قسم علم االتجتما
 –20اخلدمة االتجتماعية املدرسية – قسم علم االتجتما  -اجلامعة األردنية
 –21الدميوغرافيا االتجتماعية – قسم علم االتجتما  -اجلامعة األردنية
 -22املشكالت االتجتماعية  -قسم علم االتجتما  -اجلامعة األردنية
 -24ائةرة يف اجملتمعات املعاصرة  -قسم علم االتجتما  -اجلامعة األردنية
 -21الرتبية الوطنية  -قسم التاريخ  -اجلامعة األردنية
 -21تدريب ميداين  -ةصجل االحنراف واجلرمية
- 22تدريب ميداين  -ةصجل الرتبية اخلاصة
 –21مهارات االتصال – قسم االحنراف واجلرمية
 -21سياسات كبج اجلرمية ون رية االمن -قسم االحنراف واجلرمية.
 -41ن ريات علم اجلرمية.
 -40تكنولوتجيا التعليم لذوي االحتياتجات اخلاصة – طلبة دبلوم الرتبية اخلاصة .

مواد مستوى الماجستير في تخصص إدارة المؤسسات اإلصالحية
 –41إدارة املؤسسات اإلصالحية – ماتجستري  -تجامعة مؤتة – أكادميية الشرطة امللكية.
 –42سياسات اإلصالح والتأهيل  -ماتجستري  -تجامعة مؤتة – أكادميية الشرطة امللكية.

مواد مستوى الدكتوراة في تخصص علم االجتماع
 –44مادة األسرة العربية – اجلامعة األردنية – طلبة الدكتوراه
 -41املرأة العربية  -اجلامعة األردنية – طلبة الدكتوراه
 –41اجملتمؤ املدين واحلركات االتجتماعية – اجلامعة األردنية – طلبة الدكتوراه

الدورات التي أشرفت على تدريبها .
 إدارة األسرة املهارات االتصالية لذوي االحتياتجات اخلاصة تطوير الذات لذوي االحتياتجات اخلاصة العمل مؤ اجلماعات وتنمية اجملتمؤ الرضا الوظيفي االتصال املؤسسي مهارات االتصال واحلوار سلوكيات العمل تعديل السلوك مهارات ومهية التعامل مؤ اجلمهور مهارات التفاوض واإلقنا التسامج واحلوار والرأي ايفخر إدارة الغضب العمل بروح الفريق مهارات البحث عن العمل العمل التطوعي دور اجلامعة يف الوقاية من املخدرات الوالء واالنتماء للوطن احلقوق والواتجبات لألردنيني فن وثقافة احلوار -االتصال السكاين

 السكان والتنمية اجلودة واإلنتاتجية  /سلطنة عمان دعم وعفيز اجملتمؤ للمشاركة يف االنتخابات الوقاية من املخدرات  /سلطنة عمان -التدخل املهؤ يف جمال ضحايا احلرو

