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المؤھالت العلمیة:
الجامعة األردنیة، –كلیة الدراسات العلیا -:  دكتوراة في علم االجتماع/ قسم االجتماع1-2006

تقدیر ممتاز.

الجامعة –كلیة الدراسات العلیا - علم االجتماع / قسم االجتماع : ماجستیر في2-2001

األردنیة.
الجامعة األردنیة. -كلیة اآلداب-قسم علم االجتماع-:  بكالوریوس علم االجتماع3-1996

الخبرات العملیة

جامعة البلقاء التطبیقیة ( كلیة االمیرة رحمة - (استاذ مساعد): محاضر متفرغ1-2008
االردنالجامعیة ) عمان/

االردن.
- علم االجتماع والخدمة االجتماعیةقسم-جامعة الیرموك–: محاضر غیر متفرغ 2-2007

الخدمة االجتماعیة في مجال رعایة الشباب، -:مواد2007/2008للفصل االول عمان/ األردن.
ة، الخدمة االجتماعیة في االسالم.مقدمة في الخدمة االجتماعی
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عمان/ األردن.-مركز دراسات المرأة–االردنیةجامعةال–: محاضر غیر متفرغ 3-2007
قضایا جندریة لطلبة الماجستیر. -لمادة2007/2008/ الفصل الثانيللفصل االول

-قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعیة-جامعة الیرموك–: محاضر غیر متفرغ 4-2007
التشریعات االجتماعیة في االردن، مقدمة في الخدمة - :موادللفصل الصیفي،عمان/ األردن.

االجتماعیة.

عمان/ األردن.-قسم علم االجتماع-الجامعة األردنیة- : محاضر غیر متفرغ 5-2006
: مدیرة متابعة وتقییم لمشروع جیوب الفقر التابع لوزارة التخطیط 6-2005-2007

عمان/ األردن.–مراكز اإلنماء االجتماعي -والتعاون الدولي 
الضلیل والرویشد.متابعة وتقییم برنامج صنادیق االئتمان في منطقتي -

متابعة وتقییم برامج التوعیة والمشاریع اإلنتاجیة في المنطقتین.-

.مشروع جیوب الفقرلخطط المتابعةإعداد -

مقارنة الخطط التنفیذیة للمشاریع مع ما تم تنفیذه فعالً بالمیدان.-

ل قانون االحوال لتوعویة في مجااالتدریبیة في مجاالتجتصمیم وتنفیذ البرام-

لمشاكلھن.الشخصیة ( تمكین المرأة قانونیاً)،وفي مجاالت توعیة الشباب والشابات

األبحاث في صندوق المعونة و: رئیسة قسم المعونة والدراسات 10/2005–7-2004
األردن.–عمان –وزارة التنمیة االجتماعیة –الوطنیة 
-المھام:

والفقیرة وتحدید المحتاجین المستحقین للمساعدة.تقییم وضع المناطق النائیة -

تقییم وضع األسر الفقیرة وتبویبھا وإحصاء عددھا في كل تجمع في المملكة. -

متابعة وتقییم األسر التي استفادت من المعونات الشھریة ومالحظة اآلثار اإلیجابیة المترتبة -

واالقتصادي والصحي لكل على ھذه المساعدة ومدى انعكاس ذلك على الوضع االجتماعي 

أسرة.

تقییم وضع األسر وإلحاق بعض أفرادھا بالتدریب المھني ومتابعتھم.-
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متابعة األسر وتقییم وضعھا لتحدید األسر القادرة على الحصول على قرض -

متابعة وتقییم الدراسات االجتماعیة في كافة مناطق المملكة.-

لكة للتعرف على احتیاجاتھم، ومن أجراء مسوحات اجتماعیة على مناطق المم-

ضمنھا منطقة الرویشد، والمالحات وأم عیاش. 

منسقة لمشروع تنمیة الموارد البشریة لموظفي صندوق المعونة الوطنیة-

كیفیة إجراء الدراسات العلمیة -إلقاء محاضرات في مواضیع مختلفة منھا:-

دوق المعونة الوطنیة في المتخصصة، التدریب على تعبئة االستمارة الخاصة بصن

المیدان للمنتفعین من الصندوق. 

: رئیسة قسم المساندة االجتماعیة في وحدة شؤون مرضى الدیوان 8-1998-2004
األردن.–الدیوان الملكي/ عمان -الملكي العامر

متابعة التجمعات الفقیرة في المملكة من خالل تقییم وضع الفقر في المناطق -

لفقیرة في المملكة. وعدد األسر ا

وضع مؤشرات لتحدید احتیاجاتھا االقتصادیة والصحیة واالجتماعیة.-

القیام بجوالت میدانیة في المحافظات وخاصة المناطق النائیة، للتعرف على -

التجمعات الفقیرة والتي بحاجة الى دعم لتحسین مستواھا المعیشي وإخراجھا من دائرة 

الفقر. 

لقیاس األثر والتحقق من مدى استفادة األسر من المساعدات التي تم تقدیمھا. المتابعة -

متابعة وتقییم مدى تأمین المساعدات( العینیة والنقدیة والتأمین الصحي، والمسكن) -

لألسر المستحقة لذلك.موالدعم الالز

متابعة وتقییم مدى تخفیف الفقر وتحسین مستوى المعیشة لدى األسر في التجمعات-

الفقیرة من خالل المحافظین ورؤساء البلدیات ومدیریات التنمیة في المملكة. 

تقییم وضع الجمعیات التي تستحق الدعم والتي تعمل على تحسین المستوى -

المعیشي لألسر في التجمعات الریفیة 

في صندوق المعونة الوطنیة، للقیام بأجراء دراسات حالة ة: باحثة اجتماعی1998- 9-1997

لمتقدمین للحصول على المعونة الوطنیة.ل
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اللغات:
العربیة واإلنجلیزیة: اللغة العربیة ھي اللغة األم

المحادثة باللغة اإلنجلیزیة جیدة، القراءة جیدة.

موضوعات المؤھالت األكادیمیة:

درجة الدكتوراة من الجامعة األردنیة بقسم االجتماع بعنوان ( القیم السائدة لدى األسر•

الفقیرة في األردن). حیث ھدفت األطروحة الى دراسة البعد القیمي للفقراء من خالل 

التعرف الى قیمھم االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والدینیة وتمت مقابلة الحاالت الفقیرة 

في التجمعات من خالل استبان أعدت لذلك الغرض وتم إجراء دراسة حالة معمقة لبعض 

الحاالت.

الجامعة األردنیة بقسم االجتماع بعنوان( خصائص األسر الفقیرة ندرجة الماجستیر م•

ومشكالتھا في التجمعات) وھدفت الدراسة الى التعرف على خصائص األسر الفقیرة 

والتعرف على درجة التفاعل بین األسر الفقیرة والمجتمع المحلي المحیط بھا، والتعرف 

األسر الفقیرة.على المشكالت التي تعاني منھا

الدورات التدریبیة:
دورات في اللغة اإلنجلیزیة. -1

وتحلیل البیانات التخاذ القرارات)، النخبة للتدریب ت( تصمیم االستبیاناSPSSدورة أل -2

. 2005األردن، شباط - واالستشارات اإلداریة ، عمان 

ین المرأة. اإلحصاءات دورة حول دمج منظور النوع االجتماعي في المؤسسات برنامج تمك-3

. 2005األردن، نیسان –العامة و صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة، عمان 

مركز (جامعة كامبردجمبردج لمھارات تقنیة المعلومات)، (دبلوم كاICDlدورة ال -4

.2005األردن، أیار –فلسطین الحدیث للكمبیوتر، عمان 
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األردن، كانون الثاني -عھد الوطني للتدریب، عماندورة بعنوان (إدارة األفراد) في الم-5

2005.

الخبرة في المجال التدریبي:
التدریبیة في المجاالت التالیةجإعداد وتصمیم وتنفیذ البرام

كتابة المشاریع)1

البحث السریع بالمشاركة)2

ودراسة الحاالتالبرامج التوعویة)3

دورة المشاریع ودراسة الجدوى-

وسائل االتصال-

ة المجتمعات المحلیةمشارك-

إعداد خطط واستراتیجیات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في المناطق الریفیة-

.مدربة في مجاالت حقوق المرأة، مھارات االتصال، الرعایة الوالدیة-

المؤتمرات و الندوات 
ى -1

.2005لشؤون األسرة، البحر المیت، عمان_ األردن ، حزیران 

2-

.2005األردن، آذار -الثامن، جامعة البلقاء التطبیقیة، عمان

3-

.2005األردن -نة الوطنیة، عمانالمعو

4-

freedom house)2006األردن، -)، عمان.

األردن، --5

.2004تموز 
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6-

. 2005األردن، -الفقر في األردن) المجلس األعلى للسكان، عمان

ملتقى حواري تدریبي لسیدات المجتمع المحلي للواء البتراء/ مركز دراسات اجراء-7

المرأة/ الجامعة االردنیة 

أبحاث ودراسات
ن، دراسة على عینة من منتفعي صندوق القیم السائدة لدى األسر الفقیرة في األرد-1

، عمان األردن.2006المعونة الوطنیة،  رسالة دكتوراة الجامعة األردنیة

خصائص األسر الفقیرة ومشكالتھا في المجتمعات الحضریة، رسالة ماجستیر، -2

عمان، األردن.2001الجامعة األردنیة، 

ناطق جیوب الفقر في الخصائص االجتماعیة واالقتصادیة لمنطقة الرویشد أحدى م-3

األردن، دراسة مسحیة للمنطقة لتحدید االحتیاجات ودراسة الخصائص االجتماعیة 

واالقتصادیة لألسر والظاھر المجودة في المنطقة بالتعاون مع فریق بحث، 

.2005حزیران 

الخصائص االجتماعیة واالقتصادیة لمنطقة المالحات وأم عیاش/ دیر عال -4

ة لتحدید االحتیاجات ودراسة الخصائص االجتماعیة دراسة مسحیة للمنطق

واالقتصادیة لألسر والظاھر المجودة في المنطقة بالتعاون مع فریق بحث، تموز 

2005 .

الوعي بحقوق المرأة والطفل في التشریعات االردنیة (دراسة استطالعیة)، مركز -5

.رأة/ اللجنة الوطنیة لشؤون المالجامعة االردنیة–دراسات المرأة 

خبرات أخرى
إلقاء محاضرات مختلفة في مجال المرأة والفقر، لدى طلبة الدراسات العلیا )1

2007في مركز دراسات المرأة، الجامعة األردنیة، عمان األردن، 

القاء محاضرات توعویة في مجال قانون االحوال الشخصیة ( تمكین )2

نمیة االجتماعیة.المرأة قانونیاً) لبرنامج التوعیة المجتمعیة، وزارة الت

أخصائیة اجتماعیة في عدة تحقیقات صحفیة في الصحف الیومیة األردنیة )3

و اإلذاعة األردنیة، بمواضیع عدیدة تخص المجتمع وتنمیة المجتمع.
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عضو ھیئة اداریة جمعیة تدریب وتأھیل المرأة االردنیة.)4

المواد التي تم تدریسھا
ةمدخل الى علم االجتماع/ الجامعة االردنی•

الخدمة االجتماعیة في مجال رعایة الشباب، الخدمة ، مقدمة في الخدمة االجتماعیة•
االجتماعیة في االسالم، التشریعات االجتماعیة في االردن/ جامعة الیرموك.

مقدمة في الخدمة االجتماعیة، حلقة بحث، الخدمة االجتماعیة لألسرة والطفل، •

االشراف )، 1خدمة اجتماعیة(الرق مھارات االتصال في الخدمة االجتماعیة، ط

).1تدریب میداني (ال

قضایا جندریة لطلبة الماجستیر، مركز دراسات المرأة/ الجامعة األردنیة.•

مھارات الكمبیوتر:
إلمام باستخدام جمیع تطبیقات وبرامج السوفت ویر والمیكروسوفت اوفس، وشھادة دبلوم 

كامبردج لمھارات تقنیة المعلومات.


