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عنوان وممخص رسالة الدكتوارة

عنوان وممخص رسالة الدكتواره (في حدود  051كممة)

اتجاهات المستفيدين من مركز "واقع" حول منهج الحق في تنمية المجتمع  /االردن
ْذفذ انذساصخ نهزؼشف ئنٗ ارجبْبد انًضزفذ ٍٚيٍ يُٓج انمبئى ػهٗ انذك ف ٙانزًُٛخ ف ٙرذمٛك انزشبسكٛخ
انًجزًؼٛخ نهًضزفذ ٍٚيٍ انًُظٕس انزًُٕ٘ االجزًبػٔ ،ٙثٛبٌ لذسح يُٓج انذك ف ٙانزًُٛخ ػهٗ ئدذاس انزغٛٛش
ٔانزطٕٚش ثارجبِ انؼًهٛخ انزًُٕٚخ اَطاللب يٍ لذسح انًضزفذ ٍٚرجبِ رذضَٕ ٍٛػٛخ انذٛبح ٔيذٖ يٕائًخ يخشجبد
ثشايج انًُٓج يغ دبجبد انًضزفٛذ ٍٚيٍ ششٚذخ انًجزًغ انًذه ٙف ٙيُطمخ االششفٛخ.
ارجؼذ انذساصخ يُٓج انًضخ اإلجزًبػ ٙثبنؼُٛخ ،دٛش اشزًهذ ػُٛخ انذساصخ نهًضزفٛذ ٍٚيٍ ثشَبيج يُٓج انذك
ف ٙانزًُٛخ ثٕالغ  %01يٍ يجًٕع انًضزفٛذٔ ٍٚانجبنغ ػذدْى  0831يضزفٛذٔ ،اػزًذد انذساصخ ػهٗ اإلصزجبَخ
كأداح ثذش سئٛضٛخ نجًغ انجٛبَبد ٔانًؼهٕيبد يٍ ػُٛخ انذساصخٔ ،اشزًهذ اإلصزجبَخ ػهٗ يجًٕػخ يٍ األصئهخ
ثهغ ػذدْب ( )10صإاال ،يمضًخ ػهٗ أسثؼخ ألضبو نزجٛت ػهٗ رضبؤالد انذساصخ.
نمذ رج ٍٛيٍ َزبئج انذساصخ ػهٗ انًجذأ اإلجبث ٙنهًضبٔاح ٔانزشبسكٛخ ف ٙرصًٛى ٔرطجٛك انجشايجٔ ،أشبسد ئنٗ
أٌ انًشبسكخ انًجزًؼٛخ ،رمذو دٔسا يًٓب ف ٙرذذٚذ يٕلف األْبن ٙيٍ انفؼبنٛخ.
رطجٛك انجشايج ٔأصبنٛت َجبدٓب ٔأدٔاسْب ثشكم ػبؤ ،اٌ ػزل انفئبد انًًٓشخ ٔانضؼٛفخ ،أدٖ ئنٗ أٌ رًُٕ
خجشاد نذٓٚى ثطشٚمخ يزأخشح ػٍ يب ْٕ يزبح ٔيٕجٕد ،دٛش أٌ ْزا انؼزل ثؼٛذا ػٍ انًشبسكخ انفؼهٛخ ،جؼم
ْزِ انفئبد رؼًم ٔكأَٓب لطبع أخش يٍ انًجزًغٔ ،أشبسد انذساس ئنٗ أَّ ٚزداد َشبط ٔٔػ ٙأفشادْب ثبنذمٕق
اإلجزًبػٛخٚٔ ،شجغ رنك ئنٗ رأصش انًضزفٛذٌٔ ثبنزذسٚت ٔانُشبطبد ٔانزطجٛمبد انؼًهٛخ نًُٓج انذك ف ٙانزًُٛخ،
ٔانز٘ ٔجذ نّ لجٕال ف ٙانًجزًغ دٛش أشبسد انُزبئج اٚضب أٌ غبنجٛخ انًضزفٛذ ٍٚيٍ خذيبد يشكز ٔالغ نهزًُٛخ
ْى يٍ اإلَبس ْٕٔ ،يب ٚؼكش انشغجخ ف ٙسفغ دسجخ انٕػ ٙثبنذمٕق َزٛجخ ػذو رٕفش يؼهٕيبرٓب خالل انفزشح
انزؼهًٛٛخٔ ،خبصخ خالل يشدهخ انشجبة انؼًشٚخ.
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األعمال اإلدارية والمجان
التاريخ

 المجان والمهام/مسمى العمل اإلداري

3122-3114

 صويمح/ مدير مركز تنمية الجامعة االردنية

3121

لجنة التربية الوطنية

3127

لجنة التطوير والجودة

3128

لجنة التحقيق وشكاوى الطمبة

3128

ممثل كمية االداب/ عضو مجمس الجامعة

 حتى3129-6-2

 الجامعة االردنية/ رئيس قسم العمل االجتماعي

تاريخه

األبحاث العممية المنشورة آخر خمس سنوات
عنوان البحث والناشر والتاريخ

)اسم الباحث (الباحثين

Familial, Social, and Legal DifficultiesFacing DisabledPeople inJordan
2014
Syrian refugees in Jordan: Social workers
use a Participatory Rapid 2016
Appraisal (PRA) methodology for

Talal Al-Qdah

Fatima Al-Zubaidi

Talal Abdel Karim Al-Qdah
Marie Lacroix

globally Iraqi refugees in Jordan: Lessons for practice with
refugees2010
Iraqi refugees in Jordan: lessons for
practice with refugees internationally2011

Social worker in Crises - social studyAbout societal adjustment
for Syrian refugees with the local community -Dirasat Journal
University of Jordan. (2015)

Talal Abdel Karim Al-Qdah
Marie Lacroix
Talal Abdel Karim Al-Qdah
Marie Lacroix
Talal Abdel Karim Al-Qdah

Medical social worker role in human organ
donation awareness( under publication)

Talal Abdel Karim Al-Qdah

, The social factors affecting the selection
of academic specialization and its impact on
the attitudes of university students towards
their specialization, The Islamic university of
Gaza, Journal of social science ,march, 2018
Abstract from 9th Annual Muslim Mental,
Health Conference
Prevalence of Depression among Older Arab
Individuals in the Middle East:
A Study of Egypt and Jordan, Journal of Muslim

Talal Abdel Karim Al-Qdah

Talal Abdel Karim Al-Qdah

Mental Health,ISSN1556–4908, Volume 11, Issue 1, 2017
http://dx.doi.org/10.3998/jmmh.10381607.0011.104
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Talal Abdel Karim Al-Qdah
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The impact of The Characteristics of social networking sites
on different values among young people in the society of
Jordan, Journal of social science (COE&RJ-JSS),July 2018,

المشاركة في المؤتم ارت والندوات العممية
مكان وتاريخ انعقاده

اسم المؤتمر والجهة المنظمة

نوع المشاركة

حقوق الطفل

المانيا – 3125

عضوية

حمالت المناصرة

عمان – 3124

مشارك

المانيا 3123 -

مشارك

حقوق الطفل

اسبانيا 3124 -

مشارك

الحماية االجتماعية والتدخل االجتماعي

بيروت – 3125

مشارك

حقوق الطفل

المبكر.

الدوارت التدريبية

التاريخ

اسم الدورة والجهة المنظمة

رذسٚت نزؼجئخ انًٕاسد نهًضزفٛذ ٍٚيٍ انًُخ انصغٛشح /جبيؼخ كبنٛفٕسَٛبApril 2007 :
لٛبدح انشجبة (USA)January 2006 :
June 2001:
رصًٛى يشبسٚغ  /جبيؼخ كَٕكٕسدٚب  /كُذا
ادٔاد رذذٚذ االدزٛبجبد /جبيؼخ كَٕكٕسدٚب /كُذا June 2001:
اػذاد ٔرصًٛى انجذٕس االجزًبػٛخ  /انجبيؼخ االسدَٛخApril 2000:
رمٛٛى انفمش ثبنًشبسكخJuly 1999:.
رصًٛى ٔاجشاء دساصخ انجذٖٔ اإللزصبدٚخ نهًشبسٚغ انصغٛشحJune 1999:.
رضٕٚك االفكبس نغبٚبد اجشاء انزغٛش االجزًبػMarch 1999:.ٙ
انجذش انضشٚغ ثبنًشبسكخSeptember 1998:.
اداسح انًشبسٚغAugust 1998:
خطخ ػًم اداسح انذخم May 1998:
May 1998:
رذسٚت يذسثٍٛ

June-Sept 1998:حغيير االحجاهاث في انخنميت انمحهيت  /بريطانيا

5

نموذج السيرة الذاتية

الجامعة األردنية

مركز االعتماد وضمان الجودة

June1998:
انًجهش انجشٚطبَ /ٙنغخ اَجهٛزٚخ
دٔسح دبصٕة يزمذيخApril 1998:
انًشبسٚغ انًذسح نهذخمDecember 1997:
يٓبساد االرصبل يغ انًجزًبػبد انًذهٛخAugust 1995:
May 1994:
اداسح يشاكز انزًُٛخ انًذهٛخ
May 1993:
رصًٛى ٔاخزٛبس انًشبسٚغ انصغٛشح
دٔس األخصبئٔ ٙاصش انزًُٛخ ف ٙانًجزًؼبد انًذهٛخSeptember 1992:
دٔس األخصبئ ٙاالجزًبػ ٙف ٙانجًؼٛبد انخٛشٚخSeptember 1992:
انمٛبداد انشجبثٛخ/انٕالٚبد انًزذذحJanuary 2006:
األنشطة التدريسية
البكالوريوس

المقرارت والمواد الدارسية التي قام

بتدريسها

الدارسات
العميا

مدخل الى العمل االجتماعي





نصوص اجتماعية بالمغه االنجميزية





تنظيم المجتمع المحمي





السياسة االجتماعية والتخطيط





مناهج بحث





مشروع تخرج





ادارة حمالت المناصرة االجتماعية



نظريات العمل االجتماعي



السياسة االجتماعية والتخطيط



العمل االجتماعي مع المرأة



تنظيم المجتمع المحمي





العضوية في الهيئات والجمعيات العممية المهنية
التاريخ

اسم الهيئة والجمعية العممية المهنية ومكانها
3124

مركز تنمية واقع  /عمان
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مؤسسة نور الحسين

3128

نادي السمط الرياضي

3117

الخبرة العممية :
المكان

الوظيفة

التاريخ

استاذ مساعد  /قسم العمل االجتماعي.

الجامعة

3127-3129

محاضر  /قسم العمل االجتماعي.

جامعة قطر

3126-3127

استاذ مساعد  /قسم العمل االجتماعي

الجامعة

3124-3126

مدير مركز تنمية المجتمع.

صويمح –

3113-3121

االردنية

االردنية

الجامعة

االردنية
رئيس المكتب  ،مشروع بناء القدرات في و ازرة التنمية االجتماعية.

و ازرة التنمية

الدولية

2::8-311

البريطانية.

مدرب ميداني ومحاضر في العمل االجتماعي.

كمية االميرة

2::6-2::8

رئيس مراكز التنمية االجتماعية المحمية في وادي األردن

السمط

2::3 -2::6

أخصائي اجتماعي كمتطوع أو عضو.

المنظمات

2:9:-2::3

مستشار اجتماعي في مختمف المجاالت

المجتمع

رحمة

الغير حكومية
المحمي

والمنظمات

الغير حكومية
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المجان والمهام قبل العمل في الجامعة 6102-6112

التنظيم المجتمعي في االنتخابات المحمية (االنتخابات البمدية والبرلمانية) المعهد الجمهوري الدولي

(IRI).

الحممة االجتماعية والدعوة (المنظمات النسائية  ،وزارة التربية والتعميم  ،المجموعات المعاقة واألحزاب

)السياسيي

الحاجة إلى التقييم وتعبئة المجتمع

إنشاء مراكز مجتمعية محمية

التخطيط االستراتيجي لممنظمات غير الحكومية والمراكز المجتمعية

حقوق اإلنسان في التربية (وزارة التربية)
استخدام منهجية تحميل مخاطر اآلفات

أنشطة أخرى

عضو فريق البنك الدولي في تنفيذ تقييم الفقر في األردن

April 2013

عضو مجهس إدارة نادي سونج نهشباب2004- Present
.األردن  WAQA /مؤسس وعضو مجهس إدارة مركز حطوير مجخمع2010- Present
)شبكت انعمم انمعنيت بحقوق األطفال  -أنمانيا(  CREANمشروع منسك األردن2012- Present

االشراف والمناقشة  /طلبة الدراسات العليا

اسم الطالب
سناء حسن سالم أبو غليون

ايمن احمد موسى الزغول

عنوان الرسالة
أتجاهات أعضاء هيئة التدريس في أقسام العمل
االجتماعي في الجامعات االردنية نحو ممارسة
المبنية على البراهين ومدى توظيفها في العملية
التعليمية.
دور االخصائيين االجتماعيين العاملين في
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المؤسسات الحكومية العاملة في مجال الحد من
االتجار باالعضاء البشرية في االردن
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