
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 سيرة ذاتيةال

 ohok1960@yahoo.com: الربيد االلكرتوين 

 
 معلومات عامة

 
 الدكتور حسني عمر اخلزاعياالستاذ :االسم 

 41/9/4991الزرقاء :وتاريخهامكان الوالدة 
 أردين :الجنسية 

  5: عدد األبناء :    متزوج :الحالة االجتماعية 
 دكتوراه  :المؤهل العلمي 

 تجتما  علم اال :التخصص 
  1114/ القاهرة  :تاريخ الحصول عليها 

  01/9/1114:في الجامعة تاريخ التعيين 
 رمحة اجلامعية  كلية األمرية  –تجامعة البلقاء التطبيقية :مكان العمل 

 اخلدمة االتجتماعية :القسم
 .41/5/1140:عليهاتاريخ احلصول دكتور ؛   أستاذ:الحاليةالرتبة 

  1141/1140عميد كلية األمرية رمحة  اجلامعية للعام اجلامعي  - 4 :العمل الحالي
  1140/1141امعية للعام اجلامعي عميد كلية األمرية رمحة اجل  - 1               

 1145/-1141عميد كلية األمرية رمحة اجلامعية للعام اجلامعي  -0      
 حماضر أكادميي، كلية األمرية رمحة ،قسم اخلدمة االتجتماعية ، قسم االحنراف واجلرمية                 

  1995990995رقم التلفون 
 1999111910رقم التلفون 

 11991995990995من خارج األردن 
11991991919019 

 ohok1960@yahoo.com: الربيد االلكرتوين 

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



 الخبرات بعد التعيين في جامعة البلقاء التطبيقية
 الخبرات األكاديمية : أوال
 .  01/9/1114منذ تاريخ التعيني  معية حماضر  يف كلية األمرية رمحة اجلا –

 .كتوراه واملاتجستري والبكالوريوسبرنامج الد  –قسم علم االتجتما   –حماضر يف اجلامعة األردنية  -

حماضر غري متفرغ يف تجامعة مؤتة، أكادميية الشرطة امللكية ، برنامج ماتجستري إدارة املؤسسات  -
الفصل الدراسي الثاين والصيفي  . 1144- 1141اإلصالحية ، الفصل الدراسي الثاين 

 (1141/1145) الفصل األول( 1140/1141) ، الفصل الثاين 1144/1141
 (  1144/1141)جلامعة األردنية للعام اجلامعي إتجازة تفرغ علمي ، قسم االتجتما  ،ا -

 لتارخيه  9/19/1141عميد كلية األمرية رمحة  اجلامعية اعتبارا من تاريخ  -
مادة يف (   64)عدد املواد واملناهج الدراسية اليت قمت بتدريسها طيلة فرتة اخلربة األكادميية  -

 .مستويات  البكالوريوس واملاتجستري والدكتوراه

 .أطروحة( 51)املاتجستري والدكتوراه اليت ناقشتها  عدد رسائل -
 : الخبرات اإلدارية : ثانياً 

 الدراسية   لألعوامسنتني ملدة  كلية األمرية رمحة اجلامعية  -رئيس قسم العلوم االتجتماعية –4
  (1111/1110 ( )1110/1111 . ) 
 ( .  1111/1115)للعام الدراسي عية كلية األمرية رمحة اجلام   -نائب عميد – 1
 ( . 1111-1110) للعام الدراسي رئيس جلنة املكتبة يف الكلية  – 0
  1119/1119للعام الدراسي (  رمحة اجلامعية  األمريةكلية ) رئيس جلنة البحث العلمي  – 1
ن األسييرة منييذ اجمللييس الييوطؤ لشييؤو / يف قضييايا األسييرة رئيييس اللةنيية التوتجيهييية للةامعييات األردنييية  – 5

 .ولتارخيه 10/0/1111تاريخ 
الربيطانيية  Quest scopeضابط ارتباط تجامعة البلقياء التطبيقيية ميؤ مؤسسية كويسيت سيكو   – 9

 .(   1119-1115، 1115-1111) ملدة سنتني للتنمية االتجتماعية يف الشرق األوسط 
 – اإلنتاتجيييةوزارة التنمييية االتجتماعييية ، مشييرو  تعزيييز )  ضييابط ارتبيياط تجامعيية البلقيياء التطبيقييية مييؤ -9

 .( وزارة التخطيط   -إرادة 
-1119)رئييييس جلنييية تطيييوير خطييية اليييدبلوم املتوسيييط يف ةصيييجل اخلدمييية االتجتماعيييية يف اجلامعييية  – 0

1119  . ) 
 ( . 1119/1110)عضو جملس كلية األمرية رمحه ، ممثل قسم اخلدمة االتجتماعية للعام  – 9

 .  1144 – 1141عضو اللةنة العلمية االعتماد  ةصجل اخلدمة االتجتماعية يف الكلية  - 41



اجلامعة األردنية / عضو اللةنة العلمية االعتماد  ةصجل املاتجستري يف العمل االتجتماعي   -41
1141 

  1141 –وزارة الرتبية والتعليم / املركزية عضو جلنة البعثات  -40
 وهيئات علمية وخدمة مجتمع عضو جمعيات 

  45/1/1119القييوات املسييلحة األردنييية منييذ تيياريخ –اجلنييدي  أسييرةمجعييية /  اإلداريييةعضييو ائي يية  – 4
 .   لتارخيه 

 .  10/41/1119عضو فخري نادي الشعلة للمكفوفني من  – 1
حميييور  – ييية األركيييان مديريييية رئاسييية هي/ حماضييير متطيييو  يف القييييادة العامييية للقيييوات املسيييلحة األردنيييية  – 0

  4/0/1119قيادة فرقة امللك عبد اهلل الثاين ابن احلسني منذ تاريخ .الرأي العام  والشخصية األردنية 
حمييور الشييبا  واملشيياركة ،الشييبا  والعمييل ، الشييبا   –حماضيير متطييو  يف اجمللييس األعليي  للشييبا  – 1

 وتكنولوتجيا املعلومات والعوملة، الشبا   واحلقوق املدنية وتعزيز قيم املواطنة والوالء  واالنتماء
الربنامج األردين لسرطان . متطو  يف الربنامج األردين لسرطان الثدي ، مركز احلسني للسرطان  – 5

 . ولتارخيه  4/10/1141الثدي  منذ تاريخ 
 4/41/1141متطو  يف الربنامج الوطؤ للتوعية مبرض االيدز ، وزارة الصحة ، منذ تاريخ  – 9

 .ولتارخية 
اجلزائر ، تجامعة حممد . عضو اللةنة العلمية يف املؤمتر الدويل للوقاية من العنف ضد األطفال  – 9

 .  1141خيضر ، نوفمرب 
 .  1144 – 1141عضو اللةنة العلمية االعتماد  ةصجل اخلدمة االتجتماعية يف الكلية  – 0
الثالث حول  الفقر واحلرية واألمن ، تجامعة مؤتة ، تاريخ  الدويلملؤمتر يف اعضو اللةنة العلمية  - 9

 . األردن .  1144ايلول  49-45عقد املؤمتر  

االحتواء و  اجملتمؤ العريب بني االستبعاد :األول حول الدويلملؤمتر يف اعضو اللةنة العلمية  – 01
 . ، تجامعة املسيلة ، اجلزائر 1100 نوفمرب_11_ 10- في ظل التغريات املعاصرةاالتجتماعي

عضو اللةنة العلمية يف املؤمتر الوطؤ األول للوقاية من  العنف ضد األطفال والنساء           -00
 .برعاية امللكة رانيا ( .  1100كانون الثاين   01/ 01) األردن 

 .عضو اللةنة العلمية ، جملة العلوم االتجتماعية واإلنسانية، تجامعة املسيلة ، اجلزائر -41



عضييو اللةنيية العلمييية ، جمليية اإلنسييان واجملتمييؤ ، جمليية علمييية حمكميية ،  تجامعيية حممييد خيضيير ،  – 40 
 .اجلزائر 

 .41/41/1144عضو اللةنة الوزارية للسياسات السكانية ، قرار جملس الوزراء بتاريخ  – 41
 51-9عضو اللةنة العلمية يف مؤمتر التدخل املبكر واثره عل  احلماية االتجتماعية يف الوطن العريب، لبنان، -51

 . 4152ايار 

 42/2/4151-فلسطني  ،تجامعة القدس ، ائواتف الذكية عضو اللةنة العلمية يف مؤمتر  -51

 انجازات علمية 
يف جمييال العلييوم  1115مرشييج تجامعيية البلقيياء التطبيقييية للمنافسيية عليي  تجييائزة البحييث املميييز لعييام  – 4

 .األردنيةاالتجتماعية واإلنسانية الذي تشرف عليه وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

صول اجلامعة عل  در  التميز يف تنفيذ املشاريؤ التنموية ، وتسلم عطوفة الدكتور حسامهت يف  -1
در  التميز من وزيرة التخطيط يف ضمن االحتفال التكرميي  19/14/1110عمر الرمياوي بتارخ 

 . الذي عقد يف فندق املرييديان للمؤسسات املتميزة والرائدة يف تنفيذ املشاريؤ اإلنتاتجية 
تقيدير وشيكر  (91) ومؤسسيات رييية واهليية اجلامعية والكليية واليدرو  مين كتب الشيكر والتقيدير  - 0

 .ودر 
عضييييو اللةنيييية العلمييييية لصييييياغة الييييدليل العلمييييي للعيييياملني يف اخلييييدمات الصييييحية يف جمييييال العنييييف   – 1

 األسييري، اول دليييل يف اللغيية العربييية عليي  املسييتوت العيياملي ، وتسييلمت در  تكرميييي ميين تجالليية امللكيية نييور 
 .   1119يف عام 

 .41/41/1144بتاريخ عضو اللةنة الوزارية للسياسات السكانية ، قرار جملس الوزراء  – 5
 

عضيييو جلنييية  اعتمييياد تقيييييم اسيييتمرارية االعتمييياد اخلييياو لربنيييامج البكيييالوريوس واملاتجسيييتري يف ةصيييجل   -9
كتيييييا  رئييييييس هي ييييية اعتمييييياد مؤسسيييييات التعلييييييم العيييييايل رقيييييم . العميييييل االتجتمييييياعي يف اجلامعييييية األردنيييييية 

 .11/5/1141تاريخ  4/5/090
 

 ةالوفود والمؤتمرات الدولية والعربي
اجملليس اليوطؤ لشيؤون األسيرة / اليذكرت العاشيرة للسينة الدوليية لألسيرة  العريب مبناسيبةاملؤمتر اإلقليمي  –4

 .عمان ،، األردن  1111تشرين أول  5(األردنية
 . 1115 آذار 49-49، األردن ، عمان ،  اإلعاقةالندوة الربملانية العربية لتشريعات  – 1



األردن ، عمييان  اجلامعيية .  -رؤييية مسييتقبلية  –املييؤمتر العييريب األول للتييدريب وتنمييية املييوارد البشييرية  – 0
 ( .    1119/  9/  19 – 19)  ائامشية 

امليييييؤمتر  العلمييييييي الييييييدويل احلييييييادي والعشييييييرون للخدمييييية االتجتماعييييييية ، اخلدميييييية االتجتماعييييييية والرعاييييييية  -1
 .    1110/  0/  40 – 41عة حلوان ، القاهرة ، االتجتماعية يف جمتمؤ متغري ، تجام

 19/1/1110النيييدوة الدوليييية حيييول برنيييامج تيييدريب مفتشيييي العميييل ، احلواراالتجتمييياعي ، عميييان  – 5
 .  10/1/1110لغاية 

املؤمتر الوطؤ األول لتأصييل الفكير التنيويري ليدت الشيبا  األردين ، قيراءة يف مضيامني رسيالة عميان  – 9
 .  11/1/1110لغاية  10/1/1110ن ، األردن ، عما

 40/19/1110 -41يف العصر الرقمي ، تجامعية احلسيني بين طيالل ،  الدويل حوالإلرها املؤمتر  -9
 . ، عمان  األردن. 

      ، عميييان  دلييييل العميييل، يف األردن مفتشيييي العميييل تعزييييز ن يييام  حيييول برنيييامج  الثانيييية  النيييدوة الدوليييية -0
 .  0/19/1110لغاية  1110/ 19/ 4
 .اربد . 10/19/1110تجامعة الريموك ، " مكافحة االيدز يف الوطن العريب " املؤمتر العريب  - 9

 – 11عميييان  –، األردن ( محايييية األسيييرة مييين العنيييف ) امليييؤمتر اإلقليميييي  الثييياين لضيييباط الشيييرطة  –41
 .  1110تشرين األول  14
، اجلمهورييية اجلزائرييية ، تجامعيية حممييد خيضيير ، اجلزائيير ، " العنييف واجملتمييؤ " املييؤمتر الييدويل الثالييث  -44
10-19  /11  /1119  . 
) املؤمتر الدويل أبعياد غائبية يف حيوار احلضيارات، تجامعية اإلسيراء األردنيية، األردن ، عميان          - 41
41-41/19/1119) 
أكادمييية  –األردن ، مركيز الدراسيات اإلسيرتاتيةية األمنيية " . واملفقيودين  مشيكلة اللقطياء" ندوة  – 40

 .  19/41/1119الشرطة امللكية، األردن ، عمان  
أكادميييييية  –املييييؤمتر الييييوطؤ الثيييياين حلماييييية ضييييحايا اجلرمييييية، مركييييز الدراسييييات اإلسييييرتاتيةية األمنييييية  – 41

 .  45/10/1141الشرطة امللكية، األردن ، عمان  
 .   1101ايار  1 – 4اجلزائر ، تجامعة تجيةل ، "  اجلامعة وجملتمؤ " املؤمتر الدويل   -01

يييدا بيييد ملكافحيية مييرض االيييدز يف الييوطن العييريب ، تجامعيية الريمييوك " املييؤمتر  العييريب األول بعنييوان  - 49
10-19/19/1119  . 
 بالتعييياون ميييؤ مديريييية الرتبيييية والتعلييييم امليييؤمتر األول للوقايييية مييين املخيييدرات ، ائيييالل األمحييير األردين -40

 . 1141نيسان  14 – 11.  ملنطقة اربد الثانية وتجامعة تجدارا بالتعاون مؤ إدارة مكافحة املخدرات



 01 –حزييييييران /10 –امليييييؤمتر اليييييدويل األول جليييييودة وسيييييالمة الرعايييييية الصيييييحية، األردن ، عميييييان  -49
 . 1141/حزيران 

، األردن عميييان ، (1141) ورشييية عميييل عسيييني نوعيييية التيييدريب املييييداين يف اخلدمييية االتجتماعيييية،  -11
1-1/10/1141   . 

املؤمتر الدويل الثالث للفكر التنويري ، الشبا  وثقافة التسامج يف مواتجهة العنف اجملتمعي ،  –10
 .  11/01/1101 -01اجمللس األعل  للشبا ، األردن، عمان ، 

بناء الشراكات اإلسرتاتيةية يف املنطقة العربية من أتجل مواتجهة الفساد ، " ؤمتر اإلقليمي بشأن امل-11
 .عمان  –، األردن  1101تشرين األول ( 12-11) األردن عمان ، خلتال الفرتة 

، ، اجلزائر ،تجامعة قاصدي مرباح" األمناط االنتخابية يف ظل التحول الدميوقراطي "املؤمتر الدويل  – 12
 . ، اجلزائر   1100تشرين ثاين (  4 – 2) والية ورقلة  خالل الفرتة 

، العنف يف عامل الطفولة، تجامعة حممد خيضر، والية " العنف واجملتمؤ " املؤمتر الدويل الرابؤ  – 14
 .    ، اجلزائر  1101تشرين ثاين (  1 – 2) بسكرة، اجلزائر ، خالل الفرتة 

، كلتق  األردن الثقايف، الثالثاء " عنوان استقرار وأمان ... رك واألمن العامالد" املؤمتر الشعيب  -11
ورقة عمل ، املواطن واملؤسسات األمنية شركاء يف  . ، املركز الثقايف امللكي ، عمان  02/11/1100

 . األمن االتجتماعي

كانون الثاين   01/ 01املؤمتر الوطؤ األول للوقاية من  العنف ضد األطفال والنساء، األردن ،   -11
 .برعاية امللكة رانيا .  1100

شباط / 11-11) املؤمتر الدويل واقؤ العنف األسري يف اجملتمؤ العريب ، السودان ، اخلرطوم  – 12
 .  اعاد جمالس البحث العلمي ، تجامعة الدول العربية ، فر  مكتب السودان (.  1101

 .  1101/ 2/ 2 – 0عمان  –، األردن ( املتغريات الثقافيةالثقافة و ) املؤمتر الوطؤ للثقافة  – 11



االقتصاد األردين يف عامل متغريي اجلمعية األردنية للبحث العلمي، : املؤمتر االقتصادي األول -11
 .4152نيسان  59األردن، عمان،

30-International Journal of Arts & Sciences (IJAS) conference for 
academic disciplines, Harvard University,ambridge, Massachusetts 
. 26 to 30 May 2013. USA. 

ايار  01-9مؤتمر التدخل المبكر واثره على الحماية االجتماعية في الوطن العربي، لبنان، -04

4106 . 

32- International Conference for Academic Disciplines , held at the 

UniversitatAutònoma de Barcelona's Casa Convalescencia campus at 
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مييييؤمتر اخلدميييية  ، دراسيييية سوسيييييولوتجية ميدانييييية ،  اإليييييواءاجليييياحنني يف مراكييييز  األحييييدا خصييييائجل  – 4
 ( .  14/11/1110) االتجتماعية ، تجامعة الفيوم ، القاهرة  تاريخ عقد املؤمتر 
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دراسية اتجتماعيية ( 1119 – 4990)جملتمؤ األردين  خالل الفرتة واقؤ تجرائم العنف األسري يف ا – 0
-10، اجلمهوريية اجلزائريية ، تجامعية حمميد خيضير ، اجلزائير ، " العنيف واجملتميؤ " ، املؤمتر الدويل الثاليث 

19  /11  /1119  . 
ي مقيرتح طرق مواتجهة تجرائم اإلرها  عرب االنرتنت يف الوطن العريب ، منوذج تيدخل اتجتمياعي تربيو  – 1

 4/15/1119اجلزائر ، املؤمتر الدويل جمتمؤ املخاطرة ،  –، تجامعة تجيةل 
" دور املؤسسات االتجتماعية يف احلد من التميييز ااياه مرضي  االييدز ، امليؤمتر  العيريب األول بعنيوان  – 5

 .  19/19/1119-10يدا بيد ملكافحة مرض االيدز يف الوطن العريب ، تجامعة الريموك 
الوصيييمة والتميييييز ومعانييياة املريضيييات الناتجييييات مييين ميييرض سيييرطان الثيييدي ، ورقييية عميييل يف الربنيييامج  – 9

األردن ، . األردين األول لسيييييرطان الثيييييدي ، برنيييييامج حيييييواري ميييييؤ الناتجييييييات مييييين ميييييرض سيييييرطان الثيييييدي 
 . 1141نيسان  41مؤسسة احلسني للسرطان ، فندق القدس 



رات ، ورقية عميل قيدمت يف امليؤمتر األول للوقايية مين املخيدرات دور اجلامعات يف  الوقاية من املخيد – 9
، املييؤمتر بأشييراف  ائييالل األمحيير األردين بالتعيياون مييؤ مديرييية الرتبييية والتعليييم ملنطقيية اربييد الثانييية وتجامعيية 

 . 1141نيسان  14 – 11.  تجدارا بالتعاون مؤ إدارة مكافحة املخدرات 
خلدمية التيدريب املييداين يف تن ييم اجملتميؤ  –عيرب الشيبكة العنكبوتيية التشبيك مؤ املؤسسات اجملتمعية –0
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 .   1/10/1141-1األردن عمان ، 
، حبيث حمكيم  "وعيية  دراسية اتجتماعيية ن" يف األردن  خصائجل األطفال احملتاتجني للحمايية والرعايية  -9
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،  األردندار الربكييييية ،  االتجتماعيييييية،مهيييييارات االتصيييييال يف اخلدمييييية (.  1111) حسيييييني اخلزاعيييييي  – 4
 ( كتا  منهةي . ) عمان   

دار يافييا العلمييية للطباعيية  وحقييوق اإلنسييان ،االتجتماعييية التشييريعات (  1119) حسييني اخلزاعييي  – 1
 .( كتا  منهةي . ) والنشر ، األردن ، عمان 

 –املييييرأة يف حماف يييية الزرقيييياء ، مليييياذا إشييييراك النسيييياء ، األردن، األردن ( .  1110) حسييييني اخلزاعييييي – 0
 . عمان 

دار يافييييا وحقييييوق اإلنسييييان،الطبعة الثانييييية،  االتجتماعييييية التشييييريعات (  1144) حسييييني اخلزاعييييي  - 1
 .( كتا  منهةي . ) لعلمية للطباعة والنشر ، األردن ، عمان ا

،كتيا  حمكيم ، منشيورات اجلامعية األردنيية ، ( 4152)الشيبا  واملشياريؤ الصيغرية امليدرة لليدخل  - -5
 . 4152األردن ، 

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

 " االجتماعية 
مؤسسيية كويسييت .يف برنييامج الصييديق للتعامييل مييؤ االطفييال املعرضييني للخطيير( TOT) دورة تييدريب املييدربني –4

 . 1111سكو  الربيطانية للتنمية االتجتماعية يف الشرق االوسط، 
 .1111حنو اسرة خالية من العنف ،معهد العناية بصحة االم والطفل، مؤسسة نور احلسني،  – 1

يف اخلدميية االتجتماعييية يف موضييو  عليييل شييبكات العالقييات االتجتماعييية   األكادمييييةبرنييامج التنمييية  – 0
 .  1/1110/ 41 – 44 . تجامعة حلوان ، القاهرة . كطريقة لفهم بناء اجملتمؤ 
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 .  1/1110/ 41 – 44 . تجامعة حلوان ، القاهرة .حث للخدمة االتجتماعية املدرسية والب
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،  األردنيييييييية، رسيييييييالة ماتجسيييييييتري ، قسيييييييم العميييييييل االتجتمييييييياعي ، اجلامعييييييية  األردنييييييييةاليييييييدويم ، اجلامعييييييية 

1/4/1119  . 
والتأهيييل ، الطالييب خالييد فلييف اجلفنيياوي ،  اإلصييالحت ، األسييبا  وطييرق اجلرمييية يف دوليية الكوييي – 9 

 . 1/4/1119،  األردنيةاجلامعة االردنية ، رسالة ماتجستري ، قسم العمل االتجتماعي ، اجلامعة 
الطالبية ايياء العير   قسيم -اطروحة دكتوراه   –حنو تن يم األسرة  –اااهات طلبة اجلامعة األردنية  -9

 .  49/5/1119ما   ، اجلامعة األردنية ، تاريخ املناقشة علم االتجت
دراسيية ميدانيييية ، الطالبيية فاطميية الزبييييدي ، . اااهييات طلبيية اجلامعييية األردنييية حنييو العميييل التطييوعي  – 0

 . 11/5/1119تاريخ املناقشة .  رسالة ماتجستري ، قسم العمل االتجتماعي ، اجلامعة األردنية 
، الطالبية أحيالم (دراسية تقييمييه) بيرامج التنميية االتجتماعيية يف مملكية البحيرين  مدت مشاركة املرأة يف –9

 تاريخ املناقشة .  رسالة ماتجستري ، قسم العمل االتجتماعي ، اجلامعة األردنية راشد القايي، 
45/10/1119  . 
الصيييفوة السياسيييية يف األردن ، دراسييية ميدانيييية علييي  عينييية مييين أعضييياء احلكوميييات وجميييالس األمييية  – 41

خالل فرتة التسعينات ، الطاليب عمير عبيد العزييز أمحيد الروابيدة ، رسيالة ماتجسيتري ، قسيم عليم االتجتميا  
 .  9/44/1119، اجلامعة األردنية ، تاريخ املناقشة 

" دراسية ميدانيية " ف العاشر يف امليدارس احلكوميية يف مدينية عميان م اهر العنف لدت طلبة الص – 44
الطالييييب جمييييدي حممييييد محييييدان ، رسييييالة ماتجسييييتري ، قسييييم علييييم االتجتمييييا  ، اجلامعيييية األردنييييية ، تيييياريخ . 

 .  19/44/1119املناقشة 



لشيييخة ا الطالبيية  تقييميييه،دراسيية  البحييرين،مييدت فاعلييية عييالج املييدمنني عليي  املخييدرات يف مملكيية  -41
رسييييييالة ماتجسييييييتري، برنييييييامج العمييييييل االتجتميييييياعي، اجلامعيييييية األردنييييييية، تيييييياريخ املناقشيييييية  خليفيييييية،نييييييوره ألييييييي 

49/5/1119  . 
، الطالبييية هنييد يوسيييف  األردنية،أطروحييةدكتوراهيف اجلامعيييات  اإلداريييةالتميييز النييوعي يف الوظيييائف  – 40

 .  1119/ 0 /1ناقشة قسم علم االتجتما  ، اجلامعة األردنية ، تاريخ املالكلو  ، 
، رسيالة ماتجسيتري ، ( 1119-1110)اداء الربملانيات األردنيات يف جمليس النيوا  الرابيؤ عشير  – 41

، تييييييياريخ املناقشييييييية  األردنييييييييةقسيييييييم دراسيييييييات امليييييييرأة ، الطاليييييييب أكيييييييرم امحيييييييد عليييييييي العميييييييري ، اجلامعييييييية 
40/41/1119  . 
الطالبية ميدانية،دراسية  فيهيا،املناخ التن يمي يف شيركة االتصياالت األردنيية مين وتجهية ن ير العياملني  -45

 .  41/1/1110رسالة ماتجستري ، علم اتجتما  ، تاريخ املناقشة هن  كلو  ،
يف املييييدان دراسييية مسيييحية حملاف يييات مشيييال الضيييفة  اإلسيييعافاملعانييياة النفسيييية واالتجتماعيييية لرتجيييال  -49
الطالبييية نيييورة عبيييد احملسييين عبيييد الوهيييا  ايييير ، رسيييالة ماتجسيييتري ، برنيييامج العميييل االتجتمييياعي ، . يييية الغرب

 .  40/5/1110اجلامعة األردنية ، تاريخ املناقشة   
. واقؤ تويل املرأة األردنية للمراكز القيادية يف البنوك دراسة مقارنة بني بعض البنوك احمللية والدوليية  – 49

، تييياريخ املناقشييية  األردنيييية،  ، رسيييالة ماتجسيييتري ، قسيييم دراسيييات امليييرأة ،  اجلامعييية  إبيييراهيمالطالبييية فاديييية 
45/5/1110  . 
دراسية ميدانيية علي  عينية مين مدرسيي " دور املرشد الطياليب يف احليد مين عنيف الطلبية يف املدرسية  – 40

ة ، رسييييالة ماتجسيييتري ، علييييم اخلواليييد إبييييراهيميف مدينيييية عميييان ، الطالبيييية فيييردوس  األساسييييةوطلبييية املرحليييية 
 .  0/1110/ 9اتجتما  ، تاريخ املناقشة 

تقيييييييم اخليييييدمات املقدمييييية للطيييييال  ذوي اإلعاقيييييات البصيييييرية يف مدرسييييية عبيييييد اهلل ابييييين أم كلثيييييوم  – 49
للمكفييييوفني ، الطالبيييية سوسيييين حممييييود حممييييد ، رسييييالة ماتجسييييتري ، عمييييل اتجتميييياعي ، اجلامعيييية األردنييييية ، 

01/41/1110   . 
تنميييية اجملتميييؤ احملليييي يف الباديييية األردنيييية ، دراسييية ميدانيييية يف الباديييية الوسيييط  ، الطالبييية مهيييا كييير   – 11

 .  45/41/1110املور، رسالة دكتوراه ، ةصجل علم اتجتما  ، اجلامعة األردنية ، تاريخ املناقشة ، 
ة التنموييية، الطالبيية النييا عبييد دور املييرأة األردنييية يف التنمييية ، دراسيية حاليية مؤسسييات املييرأة الشركسييي – 14

 . 11/19/1119الرؤوف شفاقوج، رسالة ماتجستري، قسم دراسات املرأة ، اجلامعة األردنية،
شرطة السري النسائية األردنية، دراسة اتجتماعية، الطالبة رانيا العشران ، رسالة ماتجسيتري ، اجلامعية  – 11

 .  15/41/1119األردنية ، قسم علم االتجتما  ، تاريخ املناقشة 



الدور التنموي ملؤسسة نور احلسني ، ناديا حياصات ، رسالة ماتجستري، اجلامعية األردنيية ، قسيم   – 10
 . 11/41/1119علم االتجتما ، تاريخ املناقشة،

دور املرأة يف القيوات املسيلحة األردنيية،  الطاليب  عيودة السيعيدين ، قسيم دراسيات امليرأة ، رسيالة  – 11
 . 01/41/1119ة األردنية، ماتجستري، اجلامع

دراسيييية سوسيييييولوتجية عليييي  عينيييية ميييين األردنيييييات : مشييييكالت الييييزواج اخلييييارتجي للمييييرأة األردنييييية، – 15
املتزوتجيييات مييين غيييري أردين يف ليييواء بيييؤ عبييييد يف حماف ييية اربيييد ، رسيييالة ماتجسيييتري ، قسيييم عليييم االتجتميييا  

 . 11/41/1119واخلدمة االتجتماعية، تجامعة الريموك ، 
دراسيييية ميدانييييية ،  –ار االتجتماعييييية واالقتصييييادية ل يييياهرة عماليييية األطفييييال يف منطقيييية سييييحا  ايفثيييي -19

 .  0/14/1141الطالبة يايني بطبط ، قسم العمل االتجتماعي ، اجلامعة األردنية ، 
دور املؤسسيات اجملتمعيية يف مكافحية اجلرميية يف دوليية الكوييت ، دراسية ميدانيية يف حماف ية الفروانييية  -19
 . 0/11/1141تجامعة دمشق ،   –د اجلنفاوي ، قسم علم االتجتما  ، خال
املنفصيييلة لييدت الطوائيييف املسييييحية يف األردن ، قسيييم / أسييبا  وآثيييار الطيييالق عليي  امليييرأة املطلقييية   -10

 . 41/5/1141دراسات املرأة ، الطالبة دمية  كرادشة ،  رسالة ماتجستري ، اجلامعة األردنية ، 
" سييير الطلبييية األردنيييييني يف اجلامعيييات األردنيييية وعالقتيييه بالتحصييييل األكييييادميي الرتكييييب الطبقيييي أل -19

حمميد معييم حمميد    اليدماين،  : الطاليب".دراسة اتجتماعية ميدانية عل  طلبة الدراسيات اليدنيا األردنييني 
 .   11/19/1141،  تاريخ املناقشة ، اجلامعة األردنية،قسم علم االتجتما أطروحةدكتوراه

برنييامج تأهيييل األسييرت احملييررين يف دمييج األسييريات الفلسييطينيات احملييررات يف اجملتمييؤ ، الطاليية  دور – 01
رنييدة عبييد الييرحيم حسيين سييبوبة، اطروحيية ماتجسييتري ،برنييامج  العمييل االتجتميياعي، اجلامعيية األردنييية، تيياريخ 

 .  14/44/1141املناقشة 
ة مادبيييا ، دراسييية علييي  عينييية مييين منتفعيييي رضيييا املسيييتفيدين مييين محلييية طيييرود اخليييري ائامشيييية يف مدينييي -04

قسييم علييم رنييا عيودة سييالمه ائاشييم، اطروحيية ماتجسييتري ، :صيندوق املعونيية الوطنييية يف قصييبة مادبييا، الطالبيية
 .  1141/ 44/ 01، تاريخ املناقشة ، اجلامعة األردنيةاالتجتما 

العربييية السييعودية،  الطالييب  االااهييات املهنييية لطلبيية الكليييات  التقنييية يف منطقيية اجلييوف، اململكيية – 01
 1، تيياريخ املناقشيية ، اجلامعيية األردنيييةقسييم علييم االتجتمييا حممييد عييواد مييرح الشييراري، اطروحيية ماتجسييتري ، 

/41 /1141  . 
حقييوق املييرأة املطلقيية بييني القييانون واألعييراف االتجتماعييية والتشييريعات الدولييية يف األردن ، الطالبيية        – 00

،  تيييياريخ املناقشيييية ، اجلامعيييية األردنيييية،قسيييم علييييم االتجتميييا بيةي، أطروحةدكتوراهرتجييياء عبييييد احلمييييد البييييوا
19/10/1144   . 



اااهيييات الشيييبا  السيييعودي حنيييو ظييياهرة التطيييرف الفكيييري دراسييية اتجتماعيييية علييي  عينييية مييين طلبييية  -01
ة ، اجلامعييقسييم علييم االتجتمييا تجامعيية القصيييم ،  الطالييب علييي سييليم منصييور احلييريب، اطروحيية ماتجسييتري ،

 .   04/10/1144، تاريخ املناقشة  األردنية
اسييييييتخدامات طلبيييييية اجلامعييييييات األردنييييييية للصييييييحافة االلكرتونييييييية، الطالييييييب حممييييييد خضيييييير امحييييييد  – 05

 .  1/15/1144، تاريخ املناقشة ، اجلامعة األردنية،قسم علم االتجتما خويلة،أطروحةدكتوراه
 -4999)اخلطا  السياسي للملك عبد اهلل الثاين ابن احلسني واثره عل  االسيتبعاد االتجتمياعي  -09 

، معهيييد بييييت احلكميييه  (البييييت ) ، الطاليييب فتحيييي اييييو  امليييومؤ، رسيييالة ماتجسيييتري، تجامعييية اليييي (1110
 . 45/15/1141تاريخ املناقشة 

، الطالبيية لينييا اجلييازي ، برنييامج دراسييات  التكيييف االتجتميياعي جملهييويل النسييب داخييل دور الرعاييية – 09
 .   15/19/1144، تاريخ املناقشة  اجلامعة األردنية املرأة ، اطروحة ماتجستري 

قلق املوت لدت عينة مين مرضي  السيرطان وعالقتيه بيبعض املتغيريات املختيارة مين من يور تجنيدري،  – 00
، تييياريخ اجلامعييية األردنيييية طروحييية ماتجسيييتري ،الطالبييية  ييياين حمميييد تجيييرب ياسيييني ، برنيييامج دراسيييات امليييرأة ، ا

 .   10/19/1144املناقشة   
امليييورو  االتجتمييياعي الثقيييايف وأثيييره يف متكيييني امليييرأة العاملييية يف مؤسسيييات اجملتميييؤ امليييدين ، الطالبييية   – 09

، تييياريخ املناقشييية ، اجلامعييية األردنييييةقسيييم عليييم االتجتميييا عاليييية عليييي ادرييييس حمميييود ، أطروحييية دكتيييوراة، 
1/10/1144   . 

ظيياهرة العنييف لييدت شييبا  فلسييطيؤ الييداخل واثيير الرتبييية اإلسييالمية يف مواتجهتهييا، الطالييب حممييد  – 11
طييالل حممييد بيييدران، أطروحيية دكتييوراه، تجامعييية الريمييوك، كلييية الشيييريعة، قسييم الدراسييات      اإلسيييالمية، 

 .     49/10/1141تاريخ املناقشة 
ملسييييلمة يف مييييرحليت املراهقيييية والبلييييوغ، الطالبيييية  إينيييياس زهييييري سييييليمان الرتبييييية االتجتماعييييية للفتيييياة ا  -14

الشييواهني، رسييالة ماتجسييتري، تجامعيية الريمييوك، كلييية الشييريعة، قسييم الدراسييات اإلسييالمية، تيياريخ املناقشيية 
9/15/1141 . 

  العنيييييييييف األسيييييييييري يف مملكييييييييية البحيييييييييرين، دراسييييييييية اتجتماعيييييييييية ميدانيييييييييية، الطالبييييييييية أحيييييييييالم راشيييييييييد            – 11
 .   11/41/1141، تاريخ املناقشة ، اجلامعة األردنيةقسم علم االتجتما القايي، أطروحة دكتوراه، 

دراسية اتجتماعيية ، الطالبية : واقؤ تعاطي املخدرات يف اجملتمؤ األردين مين من يور النيو  االتجتمياعي -10
، تياريخ املناقشية   اجلامعة األردنية فاتن عطا اهلل خليل النشاش، برنامج دراسات املرأة ، أطروحة ماتجستري ،

19/44/1141   . 
الطالبيييية رزان فييييالح الييييزعيب ، اااهييييات الشييييبا  حنييييو عمييييل املييييرأة يف القطييييا  السييييياحي ، برنييييامج  – 11

 .   1140/  9/5، تاريخ املناقشة اجلامعة األردنية دراسات املرأة ، اطروحة ماتجستري ،



املييييرأة والرتجييييل العييييامالن يف اجلامعيييية ائامشييييية ميييين أعضيييياء ائي تييييني " الطالبيييية أميييياين عليييي  العوامليييية ،  -15
، برنييييامج دراسييييات املييييرأة ، اطروحيييية " . األكادميييييية واإلدارييييية ، دراسيييية اتجتماعييييية يف النييييو  االتجتميييياعي 

 . 45/19/1140، تاريخ املناقشة   اجلامعة األردنية ماتجستري ،
تن يميي يف اجلامعية األردنيية مين وتجهية ن ير اإلدارييني الطالبة صفاء حسن حممد منصور ، املنياخ ال – 19
، تييييييياريخ املناقشييييييية ، اجلامعييييييية األردنييييييييةقسيييييييم عليييييييم االتجتميييييييا ، اطروحييييييية ماتجسيييييييتري، "دراسييييييية ميدانيييييييية" 

14/19/1140   . 
الطالبة مر  خضر نعيم امليناوي ، وتجهة ن ر النساء الفلسيطينيات يف مفهيوم الدولية املدنيية، مدينية  -19

 ، تاريخ املناقشة، اجلامعة األردنيةقسم علم االتجتما ا،  اطروحة ماتجستري، نابلس منوذتج
41/44/1140   . 
الطالبة رنا حامد اخلطيب، العنف الواقؤ علي  العيامالت الفليبينييات داخيل املنيازل يف      األردن  – 10
خ املناقشيييييية ، تيييييياري، اجلامعيييييية األردنيييييييةقسييييييم علييييييم االتجتمييييييا ، اطروحيييييية ماتجسييييييتري، "دراسيييييية اتجتماعييييييية"

41/44/1140   . 
دور مؤسسييات اجملتميييؤ امليييدين يف مكافحيية الفسييياد يف األردن مييين وتجهييية الطالييب بيييدر الرفييييدي ،  – 19

، تييييييياريخ املناقشييييييية ، اجلامعييييييية األردنييييييييةقسيييييييم عليييييييم االتجتميييييييا أطروحييييييية دكتيييييييوراه، ن ييييييير قيييييييادة اليييييييرأي ، 
41/41/1140. 
هل ما " ، أدراك العنف الصامت ضد املرأة من من ور تجندري، طاهاتالطالبة دينا ناصر مفلج  ال -11

اجلامعة األردنية ، تاريخ  –برنامج دراسات املرأة  رسالة ماتجستري،، "تراه هي عنفا ، يراه هو عنفا 
 . 1172 /71/ 71املناقشة 

أطروحة دكتوراه، الطالبة ناديا حياصات ،املؤشرات احلضرية ومدت انتشارها يف مدينة عمان دراسة ميدانية ، -15
 . 12/71/1172 ، تاريخ املناقشةقسم علم االتجتما ، اجلامعة األردنية

دراسة :  اقتصاديا ، تقييم أثر برامج الصندوق األردين ائامشي يف متكني املرأةنينياعلي زيدان الزيدالطالب عودة  -21
 . 48/2/4152أطروحة دكتوراه، قسم علم االتجتما ، اجلامعة األردنية، تاريخ املناقشة .ميدانية

الطالب سلطان بن خلف النوري،  دور شبكات التواصل االتجتماعي يف تنمية الوعي لدت الشبا  يف منطقة   – 12
أطروحة دكتوراه، قسم علم االتجتما ، اجلامعة األردنية، تاريخ املناقشة اجلوف يف اململكة العربية السعودية، 

49/2/4152 . 



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

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

 

 الكتب التي شاركت في تحكيمها 
، األردن ، تجامعة القدس.  كتا  إدارة املؤسسات االتجتماعية( . 1115) حممود الكفاوين  -4

 . عمان 
 11/9/1119اجملليس اليوطؤ لشيؤون األسييرة ،  إعيداد.سية االسيتقرار األسيري يف األردن عكييم درا -1
  . 
اجمللييييييس الييييييوطؤ لشييييييؤون األسييييييرة ،  إعييييييداد،  يييييييةاألردناألسييييييرة  أفييييييرادوتييييييأثريه عليييييي  الطالق أسييييييباب – 0

11/9/1119   . 
، منشيورات برنيامج األميم املتحيدة اإلمنيائي ، ( 1141)إدمياج النيو  االتجتمياعي يف أعميال الربمليان  – 1

 .  مكتب األردن 
بحث علمي في العديد من ( 071)تي شاركت في تقويمها وتحكيمها البحوث العلمية ال

 وأطروحة ماجستير ودكتوراه . المجالت العربية واألردنية والدولية 
 ولتاريخه  (  03/9/2332)المواد التي قمت بتدريسها في الكلية منذ تاريخ التعيين 

 مبادئ اإلرشاد والتوتجيه– 0

 والتقو  يف الرتبيةالقياس – 1

 اسس الرتبية -2

 التشريعات االتجتماعية وحقوق اإلنسان –4

  0جماالت اخلدمة االتجتماعية  –1

  1جماالت اخلدمة االتجتماعية  –1

 مهارات املمارسة يف تن يم اجملتمؤ  –2

 نصوو اتجتماعية يف اللغة االجنليزية  –1



 إدارة املؤسسات االتجتماعية  –1

 موضوعات خاصة يف اخلدمة االتجتماعية  –01

 (0)طرق خدمة اتجتماعية   -00

 (1) طرق اخلدمة االتجتماعية –01

 خدمة اتجتماعية لألسرة والطفل   –02

 يف اخلدمة االتجتماعية  أساليب البحث –04

 مشرو  التخرج  –01

 ةصجل اخلدمة االتجتماعية (  0 ) التدريب امليداين –01

 ةصجل اخلدمة االتجتماعية  ( 1 ) التدريب امليداين –02

 مدخل إ ى اخلدمة االتجتماعية–01

 مهارات االتصال يف اخلدمة االتجتماعية–01

 مقدمة يف التخطيط  –11

 (دبلوم ) علم السكان -10

 (دبلوم )كتابة التقارير الفنية   –11

 (دبلوم )إدارة مؤسسات اتجتماعية  –12

 (دبلوم )تشريعات اتجتماعية  –14

 تطبيقات حاسو  يف اخلدمة االتجتماعية  –11

 .  اخلدمة االتجتماعية املدرسية ،معهد العمل االتجتماعي اجلامعة األردنية –11



 علم النفس االتجتماعي –12

 علم االتجتما  العام  - 11

 قسم علم االتجتما    -اجلامعة األردنية  –الثقافة واجملتمؤ  –11

 قسم علم االتجتما   -اجلامعة األردنية   –مقدمة يف العمل االتجتماعي  –21

 اجلامعة األردنية    -قسم علم االتجتما   –اخلدمة االتجتماعية املدرسية  –20

 اجلامعة األردنية    -قسم علم االتجتما   –الدميوغرافيا االتجتماعية  –21

 اجلامعة األردنية    -قسم علم االتجتما   -املشكالت االتجتماعية  -22

 اجلامعة األردنية    -قسم علم االتجتما   -يف اجملتمعات املعاصرة ائةرة  -24

 اجلامعة األردنية    -قسم التاريخ  -الرتبية الوطنية  -21

 صجل االحنراف واجلرمية ة -تدريب ميداين  -21

 ةصجل الرتبية اخلاصة  -تدريب ميداين - 22

 قسم االحنراف واجلرمية  –مهارات االتصال   –21

 .قسم االحنراف واجلرمية -سياسات كبج اجلرمية ون رية االمن -21

 .ن ريات علم اجلرمية -41

 .طلبة دبلوم الرتبية اخلاصة  –تكنولوتجيا التعليم لذوي االحتياتجات اخلاصة  -40

 مواد مستوى الماجستير في تخصص إدارة المؤسسات اإلصالحية 

 .أكادميية الشرطة امللكية –تجامعة مؤتة  -ماتجستري   –إدارة املؤسسات اإلصالحية  –41

 .أكادميية الشرطة امللكية –تجامعة مؤتة  -ماتجستري   -سياسات اإلصالح والتأهيل  –42



 مواد مستوى الدكتوراة في تخصص علم االجتماع 

 طلبة الدكتوراه  –اجلامعة األردنية  –مادة األسرة العربية  –44

 طلبة الدكتوراه –اجلامعة األردنية  -املرأة العربية  -41

 طلبة الدكتوراه –اجلامعة األردنية  –اجملتمؤ املدين واحلركات االتجتماعية  –41

 .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  -

 العمل مهارات البحث عن  -

 العمل التطوعي  -

 دور اجلامعة يف الوقاية من املخدرات  -

 الوالء واالنتماء للوطن  -

 احلقوق والواتجبات لألردنيني  -

 فن وثقافة احلوار    -
 االتصال السكاين  -



 السكان والتنمية  -

 سلطنة عمان / اجلودة واإلنتاتجية  -

 دعم وعفيز اجملتمؤ للمشاركة يف االنتخابات    -

 سلطنة عمان / الوقاية من املخدرات  -

 التدخل املهؤ يف جمال ضحايا احلرو  -
 


