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: أمل سالم حسن العواودة االسم
2/11/1972: عمان مكان وتاریخ المیالد

: أردنیة الجنسیة
: اإلسالمالدیانة

أطفال)3(/: متزوجةالحالة االجتماعیة
: عمان / تالع العلي العنوان الدائم

5603433/06–079/ 5144727: هاتف
E - maildrawawdeh@yahoo.com

 
ــاع /-1 ــوراة علــم االجتم ــرأة العاملــة فــي 2007دكت ــاز:العنف ضــد الم ــة /تقــدیر ممت /الجامعــة االردنی

القطاع الصحي.
/الجامعــة االردنیة/تقــدیر ممتــاز:العنف ضــد الزوجــة فــي المجتمــع 1998ماجســتیر علــم االجتمــاع/-2

االردني.
/ جامعة الیرموك/ تقدیر جید جدًا.1995علم اجتماع/ بكالوریوس-3
 

 
للعـام / جامعـة البلقـاء التطبیقیـةالجامعیـةرئیس قسـم العلـوم االجتماعیـة/ كلیـة األمیـرة رحمـة

.2005/ 2004الجامعي
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.  12/6/2007ولغایة15/10/2000اعتبارًا من 
2007/2008ة الجامعة األردنیة، محاضر غیر متفرغ في مركز دراسات المرأ-4

مدربة: -5
.حقوق الطفل-
حقوق المرأة.-
العنف األسري. -
القیادة.-
مهارات االتصال.-
تنمیة المجتمعات المحلیة.-
بناء القدرات المؤسسیة. -
الرعایة الوالدیة. -

جامعــة جــونز مشــروع القیــادات الشــابة/ مؤسســة إنقــاذ الطفــل بالتعــاون مــع / ة مستشــار -6
.  2004–2003هوبكنز/ 

–1/12/1997أخصائیة اجتماعیة/ الجمعیة األردنیـة لتنظـیم وحمایـة األسـرة مـن تـاریخ -7
14/10/2000  .

ــي/ -8 ــاج الفن ــة/ مؤسســة ســجى لإلنت ــرامج التلفزیونی ــة فــي مجــال إعــداد الب ــة اجتماعی باحث
1996  .

.1995النساء العربیات، باحثة میدانیة في مجال دراسات المرأة/ جمعیة-9
.  1997–1996للمصالحة والوفاق العائلي/ میزان، مستشارة في برنامج وئام -10
ولغایة اآلن. 1999ي المعهد الدولي للتضامن النسائي منذ منسقة ف-11

 
 

ــال، حكایــات، أغــاني شــعصــورة -1 بیة) المــرأة فــي األدب الشــعبي األردنــي والفلســطیني (أمث
.2000مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة والنشر والتوزیع، اربد ، 

.  2002، ، اربدفجرالمكتبة العنف ضد الزوجة في المجتمع األردني، -2
.2009العنف ضد المرأة العاملة في القطاع الصحي، دار الیازوري للنشر، عمان، -3

 
 

، مجلــة العلــوم االجتماعیــة/ "لحقــوق المــرأة األردنیــة العاملــةاالنتهــاك القــانوني"-1
.2005، 4، العدد 33مجلس النشر العلمي/ الكویت، مجلد 
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عمـان، المعهـد الـدولي ، "العنف ضد المرأة العاملة في القطـاع الحكـومي والخـاص"-2
. 2003، لتضامن النساء

 
، دراسة مدعومة من األردنیةوالطفل في القوانین والتشریعات الوعي بحقوق المرأة -1

.2008رأة، الجامعة األردنیة و اللجنة الوطنیة لشؤون الممركز دراسات المرأة
 
 
 

 
، مركـز 11، مجلة قضایا النـازحین والالجئـین، ع"حقوق اإلنسان قضیة العنف ضد المرأة"-1

یرموك.النازحین الالجئین، جامعة ال
، مجلــة قضــایا النــازحین "أثــر الحــروب واالحــتالل والنزعــات المســلحة علــى المــرأة العربیــة"-2

، مركز النازحین الالجئین، جامعة الیرموك.14والالجئین، ع
، مركـز النـازحین 15قضـایا النـازحین والالجئـین، عمجلـة ، "المرأة الالجئـة واقـع وتطلعـات"-3

الالجئین، جامعة الیرموك.
، مركــز 17النــازحین والالجئــین، عقضــایا ، مجلــة "المــرأة الفلســطینیة والمعانــاة الصــامتة"-4

النازحین الالجئین، جامعة الیرموك.
مركـــز النـــازحین ، 19قضـــایا النـــازحین الالجئـــین، ع، مجلـــة "أطفـــال بـــین حقـــول األلغـــام"-5

الالجئین، جامعة الیرموك.
 

 
المشكالت االجتماعیة.-1
(مناهج البحث االجتماعي)0حلقة بحث.-2
إدارة المؤسسات االجتماعیة. -3
بحث میداني)(خرج.مشروع ت-4
الصحة والسالمة العامة.-5
مهارات الممارسة المهنیة في تنظیم المجتمع.-6
علم االجتماع العام.-7
مجاالت في الخدمة االجتماعیة.-8
.2+1على التدریب المیداني اإلشراف -9
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طرق الخدمة االجتماعیة.-10
موضوعات خاصة في الخدمة االجتماعیة.-11
مدخل إلى علم االجتماع.-12
التشریعات االجتماعیة وحقوق االنسان.-13
علم النفس االجتماعي.-14
مناهج البحث الكمي والنوعي-15
الخدمة االجتماعیة لألسرة والطفل-16
ل إلى الخدمة االجتماعیةمدخ-17

 
 

دورة محادثة في اللغة اإلنجلیزیة/ مركز االستشارات الجامعة األردنیة.-1
دورة إعداد الحقائب التدریبیة / مجمع زین الشرف.-2
مهارات اإلرشاد األسري/ اتحاد المرأة األردنیة.-3
لجمعیة األردنیة لتنظیم وحمایة األسرة.دورة المشورة في وسائل تنظیم األسرة/ ا-4
الدور التدریبیة اإلنعاشیة حول األمومة اآلمنة ورعایة الحمل/ جمعیة تنظیم األسرة.-5
المشورة والفحص الطبي قبل الزواج/ جمعیة تنظیم األسرة.-6
فن التعامل مع اآلخرین ومهارات االتصال/ جمعیة تنظیم األسرة.-7
والصحة اإلنجابیة/ مجمع زین الشرف.النوع االجتماعي-8
إعداد مدربین في التوعیة من اإلیدز/ وزارة الصحة. -9

دورة المطالبة بحقوقنا/ المعهد الدولي لتضامن النساء.-10
دورة المواطنة/ میزان.-11
التمویل.-12

 
 

 
عضو مؤسس في الجمعیة األردنیة لعلم االجتماع.-1
هیئة إداریة، جمعیة األسر التنمویة.عضو-2
عضو هیئة عامة، معهد التضامن الدولي للنساء.-3
عضو هیئة عامة، اتحاد المرأة األردنیة.-4
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مستشارة في مجلس أمناء المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف (أمان).-5
عضو في لجنة الجودة والتطویر/ جامعة البلقاء. -6
نة وضع أسئلة االمتحان الشامل لكلیات المجتمع األردني. عضو لج-7
عضو لجنة االمتحان العملي للطلبة كلیات المجتمع في تخصص الخدمة االجتماعیة. -8

 
 

المرأة في التشریعات األردنیة وتحدیات القرن الحادي والعشرین، الملتقى اإلنسـاني لحقـوق -
المرأة.

شباب األردني األول، مؤسسة كونراد ادیناور ومركز األردن للدراسات.مؤتمر ال-
أثر العنف على الصحة اإلنجابیة للمرأة، مركز التوعیة واإلرشاد األسري.-
قضایا الجندر، اللجنة الوطنیة لشؤون المرأة.-
المؤتمر الخاص بالموقوفات في السجون األردنیة، مدیریة األمن العام.-
اإلعالم، جمعیة تنظیم األسرة.المرأة و -
ندوة المحاسبة التطبیقیة في القضایا االجتماعیة، جامعة اإلسراء.-
مؤتمر قضایا المرأة المعاصرة، الجامعة األردنیة. -
یــة القانونیــة للنســاء ضــحایا العنــف، المعهــد الــدولي للتضــامن الورشــة العربیــة حــول الحما-

النسائي. 
لوطنیة لشؤون األسرة، المجلس الوطني لشؤون األسرة.إقرار االستراتیجیة ا-
ندوة العنف الجنسي، المعهد الدولي لتضامن النساء.-
المؤتمر اإلقلیمي لحمایة األسرة من العنف، المجلس الوطني لشؤون األسرة.-
تشـــرین االول 8-7مـــؤتمر العمـــل االجتمـــاعي فـــي األردن: الواقـــع والرؤیـــا المســـتقبلیة، -

2008.
 
 

.  1996درع مؤسسة سجى لإلنتاج الفني، 
.2005درع جمعیة األسر التنمویة،  
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