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الجامعة األردنية

مركز االعتماد وضمان الجودة

نموذج السيرة الذاتية

عنوان وممخص رسالة الدكتوراه
عنوان وممخص رسالة الدكتوراه (في حدود  051كممة)
اتجاهات المستفيدين من مركز "واقع" حول منهج الحق في تنمية المجتمع  /االردن
هدفت ألدراسة للتعرف إلى اتاههىهت ا لمسىتيددد مى مى ال المىهلى الى ال ىل فىي الت مدىة فىي ت مدىل
التشهركدة ألماتمعدة للمستيددد مى الم وى ر الت مى ال اماتمىهايي دىه مىدر مى ال ال ىل فىي الت مدىة الى
إ داث التغددر التط در هتاهه العملدة الت م دة ا طالمه ً م مدر المستيددد تاىهه ت سىد

ادىة ال دىه مىد

م اءمة مخراهت رامل الم ال مع هاهت المستيددد م شرد ة الماتمع الم لي في م طمة امشرفدة.
ات عت الدراسة م ال المسح اإلاتمهاي هلعد ةي دث اشتملت اد ة الدراسة المستيددد م
ال ل في الت مدة امع  %01م مام ع المستيددد
امست ه ة كأدا

رامل مى ال

ال ىهل اىددهى  0831مسىتيددي ااتمىدت الدراسىة الى

ث رلدسة لامع ال ده هت المعل مىهت مى اد ىة الدارسىةي اشىتملت امسىت ه ة الى مام اىة

م األسللة ل اددهه ( )10سؤامًي ممسمة ال أر عة أمسهى لتادب ال تسهؤمت الدراسة.
لمد ت د م

تهلل الدراسة ال الم دأ اإلداه ي للمسه ا

التشهركدة في تممدى تط دل ال راملي

أشهرت إل أ ألمشهركة ألماتمعدةي تمدى د را مامه في ت ددد م مف األههلي م فعهلدة
تط دل ال رامل أسهلدب إ اه اه أد ارهه شكل اهىي أ ازل اليلهت المامشة الضعديةي أد إل أ ت مى
خ رات لدداى طردمة متأخر ا مه ه متهح م ا دي دث أ هذا العزل عددا ا
ألمشهركة اليعلدةي اعل هذه اليلىهت تعمىل كأ اىه مطىهع أخىر مى الماتمىعي أشىهرت الدراسىة إلى ا ى دىزداد
شهط

اي أفرادهه هل م ل اماتمهادةي دراع ذلك إل تأثر المستيدد

هلتدردب ال شهطهت التط دمىهت

العملدىىة لم ى ال ال ىىل فىىي الت مدىىةي الىىذال اىىد ل ى م ى م فىىي الماتمىىع دىىث أشىىهرت ال تىىهلل أدضىىه أ غهل دىىة
المسىىتيددد مى خىىدمهت مركىىز امىىع للت مدىىة هىىى مى اإل ىىهثي هى مىىه دعكىىب الرغ ىىة فىىي رفىىع دراىىة الى اي
هل م ل تداة ادى ت فر معل مهتاه خالل اليتر التعلدمدة خهمة خالل مر لة الش هب العمردة.

السجل الوظيفي
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نموذج السيرة الذاتية

الجامعة األردنية
الوظيفة

مركز االعتماد وضمان الجودة
التاريخ

جهة العمل وعنوانها

اخصائي االجتماعي

و ازرة التنمية االجتماعية

3697-9-3

محاضر

الجامعة االردنية

1111

استاذ مساعد

الجامعة االردنية

1131

األعمال اإلدارية والمجان
التاريخ

مسمى العمل اإلداري /المجان والمهام
مدير مركز تنمية الجامعة االردنية  /صويمح

1133-1111

لجنة التربية الوطنية

1131

لجنة التطوير والجودة

1139

لجنة التحقيق وشكاوى الطمبة

1137
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الجامعة األردنية

مركز االعتماد وضمان الجودة

نموذج السيرة الذاتية

األبحاث العممية المنشورة آخر خمس سنوات
اسم الباحث (الباحثين)
Fatima Al-Zubaidi

Talal Al-Qdah

عنوان البحث والناشر والتاريخ
Familial, Social, and Legal Difficulties Facing Disabled People in Jordan
2014

Talal Abdel Karim Al-Qdah
Marie Lacroix

Syrian refugees in Jordan: Social
workers use a Participatory Rapid 2016
Appraisal (PRA) methodology for
globally
Iraqi refugees
Jordan:
needs
assessment,
humaninrights
and Lessons for practice with
refugees2010
community development

Talal Abdel Karim Al-Qdah
Marie Lacroix

Iraqi
refugees
in Jordan: lessons for
Talal
Al-Qdah
practice with refugees internationally2011

Talal Abdel Karim Al-Qdah
Marie Lacroix

Disabled People in Jordan

Fatima Al-

طالل عبدالكريم القضاة

Zubaidi

 5102األخصائي االجتماعي في األزمات  -دراسة اجتماعية

حول التكيف المجتمعي لالجئين السوريين مع المجتمع المحلي -

المشاركة في المؤتمرات والندوات العممية
اسم المؤتمر والجهة المنظمة

مكان وتاريخ انعقاده

نوع المشاركة

حقوق الطفل

المانيا – 1131

عضوية

حمالت المناصرة

عمان – 1131

مشارك

الدورات التدريبية
التاريخ

اسم الدورة والجهة المنظمة

تممدى مشهردع  /اهمعة ك ك ردده  /ك دا
اد ات ت ددد ام تدهاهت  /اهمعة ك ك ردده  /ك دا
ااداد تممدى ال ث اماتمهادة  /الاهمعة امرد دة
.تمددى اليمر هلمشهركة
.تممدى ااراء دراسة الاد اممتمهددة للمشهردع المغدر
تس دل امفكهر لغهدهت ااراء التغدر اماتمهاي
4

June 2001:
June 2001:
April 2000:
July 1999:
June 1999:
March 1999:

نموذج السيرة الذاتية

الجامعة األردنية

مركز االعتماد وضمان الجودة

.ال ث السردع هلمشهركة September 1998:
ادار المشهردع August 1998:
May 1998:
خطة امل ادار الدخل
May 1998:
تدردب مدر د

 June-Sept 1998:تغيير االتجاهات في التنمية االجتماعية  /بريطانيا
June1998:
 /المالب ال ردطه ي  /لغة ا الدزدة
April 1998:
د ر هس ب متمدمة
المشهردع المدر للدخل December 1997:
ماهرات امتمهل مع الماتمعهت الم لدة August 1995:
May 1994:
ادار مراكز الت مدة الم لدة
May 1993:
تممدى اختدهر المشهردع المغدر
د ر امخمهلي اماتمهاي اثر الت مدة في الماتمعهت الم لدة September 1992:
د ر امخمهلي اماتمهاي في الامعدهت الخدردة September 1992:
January 2006:
المدهدات الش ه دة  /ال مدهت المت د
األنشطة التدريسية
البكالوريوس

الدراسات

المقررات والمواد الدراسية التي
مدخل الى العمل االجتماعي





نصوص اجتماعية بالمغه االنجميزية





تنظيم المجتمع المحمي





السياسة االجتماعية والتخطيط





مناهج بحث





مشروع تخرج





ادارة حمالت المناصرة االجتماعية



قام بتدريسها

العميا

نظريات العمل االجتماعي



السياسة االجتماعية والتخطيط



العضوية في الهيئات والجمعيات العممية المهنية
اسم الهيئة والجمعية العممية المهنية ومكانها
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التاريخ

الجامعة األردنية

نموذج السيرة الذاتية

مركز االعتماد وضمان الجودة

مركز تنمية واقع  /عمان

1131

مؤسسة نور الحسين

1137

نادي السمط الرياضي

1119

المنح والجوائز التي حصل عميها
اسم الجائزة

الجهة المانحة لمجائزة ومكانها

6

التاريخ

