الجامعة األردنية

مركز االعتماد وضمان الجودة

نموذج السيرة الذاتية

البيانات الشخصية
االســـــــم

روال عوده سليمان السوالقة

تاريخ ومكان الميالد

1984/12/28

الكلية  /الجامعة

اآلداب  /الجامعة األردنية

القسم

علم االجتماع

المؤهالت الدراسية
التخصص

الجهة المانحة

التاريخ

الدرجة

علم االجتماع االكلينيكي /مرتبة الشرف

جامعة القاهرة

2012

العلمية
دكتوراه

لها

األولى والتوصية بطباعة الرسالة باللغتين
العربية واالجنبية

ماجستير

دراسات المرأة

الجامعة األردنية

2008

بكالوريوس

علم اجتماع

الجامعة األردنية

2005

التخصص ومجاالت االهتمام
التخصص العام

علم اجتماع Sociology

التخصص الدقيق

علم االجتماع اإلكلينيكي Clinical Sociology

مـجاالت االهتمام

علم النفس االجتماعي ،قضايا المرأة ،الباثولوجيا ،النظرية
االجتماعية

1

الجامعة األردنية

نموذج السيرة الذاتية

مركز االعتماد وضمان الجودة

السجل الوظيفي
الوظيفة

جهة العمل وعنوانها

التاريخ

استاذ مساعد

قسم علم االجتماع /كلية اآلداب /الجامعة

 2015وال زلت على رأس عملي

محاضر متفرغ
محاضر غير متفرغ
محاضر
باحث

األردنية
كلية اآلداب /الجامعة
قسم علم االجتماع/
األردنية
كلية اآلداب /الجامعة
قسم علم االجتماع/

2015- 2013

األردنية
كلية اآلداب/جامعة
قسم علم االجتماع/

القاهرةاالجتماعية /جامعة
مركز الدراسات والبحوث
القاهرة

2013-2012
2012-2011
2012-2011

األعمال اإلدارية واللجان
مسمى العمل اإلداري /اللجان والمهام

التاريخ

ومقيم لوحدة الخدمات االجتماعية NCR /المركز الوطني للتأهيل /اإلمارات
باحثّ /
عضو في اللجنة العليا النتخابات مجلس الطلبة /كلية اآلداب

2017
2018

عضو في لجنة تعديل خطة البكالوريوس /قسم علم االجتماع /الجامعة األردنية

2017 -2014

عضو في لجنة البحث العلمي /قسم علم االجتماع  /كلية اآلداب /الجامعة األردنية

2017 -2015

عضو في لجنة خدمة المجتمع /كلية اآلداب /الجامعة األردنية

2017-2016

عضو في اللجنة الثقافية واالجتماعية /قسم علم االجتماع /كلية اآلداب /الجامعة

2016-2014

األردنيةاآلداب /الجامعة األردنية
عضو في لجنة المكتبة /كلية

2016-2014

عضو في لجان انتخابات الطلبة  /كلية اآلداب /الجامعة األردنية

2017-2014

أمين السر /قسم علم االجتماع  /كلية اآلداب /الجامعة األردنية

2014-2013

المرشد األكاديمي لطلبة قسم علم االجتماع  /كلية اآلداب /الجامعة األردنية

2017 -2015

أمين السر /قسم علم االجتماع  /كلية اآلداب /الجامعة األردنية

2018

عضو في اللجنة االجتماعية /قسم علم االجتماع /الجامعة األردنية

2018

عضو في لجنة تعديل الخطة  /قسم علم االجتماع /الجامعة األردنية

2018

منظم /ندوة توعوية للطلبة (( مخاطر المخدرات والحد من انتشارها)) بالتعاون مع

2016/3

ادارة مكافحة المخدرات -كلية االداب /الجامعة االردنية
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نموذج السيرة الذاتية

مركز االعتماد وضمان الجودة

منظم /زيارة علمية لطلبة علم االجتماع وعلم النفس /كلية اآلداب/الجامعة األردنية

2016

إلى ادارة مكافحة المخدرات

األبحاث العلمية المنشورة آخر خمس سنوات
اسم الباحث (الباحثين)

عنوان البحث والناشر والتاريخ

Rula Alsawalqa

Emotional Burnout among Working Wives:
Dimensions and Effect. Canadian Social Science; Vol
13, No2, 2017.

روال عوده السوالقة

الصراع القيمي والتغير االجتماعي لدى المرأة المتعلمة في المجتمع

األردني :دراسة مقارنة ،مجلة دراسات ،العلوم اإلنسانية واالجتماعية،
المجلد  ،43ملحق .2016 ،5

روال عوده السوالقة

المساء إليهن جنسيا :دراسة
المساندة االجتماعية للفتيات القاصرات ُ
تجريبية على إحدى دور الرعاية واإلصالح للفتيات في األردن ،مجلة

روال عوده السوالقة

نمو سكان مدينة عمان  :2015-1952دراسة ديموغرافية ،مجلة

دراسات ،العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،المجلد  ،43ملحق .2016 ،4
محمد أحمد العربي

ميساء نصر الرواشدة
روال عوده السوالقة
محمد الحوسني

المنارة ،جامعة آل البيت ،مجلد  ،24العدد .2018 ،2

سبل العالج
الرهاب االجتماعي :من التنظيراالجتماعي إلى ُ
"دراسة سوسيولوجية اكلينيكية" ،مقبول للنشر ،مجلة جامعة الشارقة
للعلوم االنسانية واالجتماعية .2018

روال عوده السوالقة

كتاب :علم االجتماع االكلينيكي :المداخل -النظريات -المستويات (مترجم

عدلي محمود السمري

ومزيد) ،دار المسيرة للنشر ،األردن( 2015 ،محكم علميا) عمادة البحث

روال عوده السوالقة

كتاب مقدمة في علم االجتماع (مترجم) ،دار الفكر للنشر ،األردن2017 ،

روال عوده السوالقة

كتاب :المساندة االجتماعية لالحداث الذكور المساء اليهم جنسيا ،2016

العلمي /الجامعة األردنية

دار نور نشر العالمية ( Noor Publishingالمكتبة الوطنية /ألمانيا)
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نموذج السيرة الذاتية

مركز االعتماد وضمان الجودة

المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
اسم المؤتمر والجهة المنظمة

مكان وتاريخ انعقاده

نوع المشاركة

مؤتمر ايراسموس بلس الوطني الثاني لالعالن عن تقديم

2015/11/9

حضور

ندوة تعريفية بقاعدة البيانات العالمية CABI
Journal + Ebooks

كلية الزراعة  /مدرج اإلشبيلي

حضور

ندوة (( مخاطر المخدرات والحد من انتشارها)) /ادراة

كلية االداب /الجامعة االردنية

تنظيم وحضور

الندوة التعريفية حول أساليب التدريس والتعلم المدمج

مدرج علي بدير ،رئاسة

حضور

ندوة نظمتها إدارة مكافحة المخدرات بعنوان "دور

ادارة مكافحة المخدرات

مشاريع للدورة الثانية للبرنامج

فندق االنتركونينتال – عمان
2017/10/25
2017/5/15

مكافحة المخدرات

الجامعة األردنية 2017/5/10

حضور ورقة عمل

مؤسسات المجتمع المدني في الوقاية من أخطار

2017/6

مؤتمر الربيع العربي :االنعكاسات والتحديات

كلية اآلداب /الجامعة األردنية

حضور

ندوة "التسامح وحل الخالفات"

بمناسبة اليوم العالمي للتسامح ونبذ العنف

كلية اآلداب /الجامعة األردنية
2013/4

حضور والمشاركة

ندوة اآلفاق المستقبلية لالعتماد على الذات والتغير

جامعة فيالدلفيا /جمعية الشؤون

حضور ومشاركة

المؤتمر األول لدراسات المرأة السعودية

جامعة األميرة نوره بنت عبد

حضور ومشاركة

المخدرات"

2014/4/10-8

الدولية 2018/3/24

االجتماعي

الرحمن 2018/10-25-24
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بورقة عمل
بورقة عمل

بورقة عمل
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نموذج السيرة الذاتية

مركز االعتماد وضمان الجودة

الدورات التدريبية
اسم الدورة والجهة المنظمة

التاريخ

البورد األمريكي /التنمية البشرية والتنويم االيحائي ،المركز العالمي للبرمجة اللغوية العصبية

2011

دورة البحث العلمي ،مركز األبحاث ،القاهرة

2010

دورة التحليل االحصائي ،مركز النبراس للتحليل االحصائي ،األردن

2009

دورة اللغة االنجليزية  +محادثة ،اتحاد التعليم العالي (  /)CGEعمان

2015

 ،Tofel IBT preparationأكاديمية نيفادا الثقافي ،عمان ،األردن

2008

شهادة التوفل  Tofel /العالمة (AMIDEAST/ Jordan )700 /560

2015

الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ( ،)ICDLمركز اللغات الحديث ،االردن باعتماد من وزارة

2009

دورة ( )ToTتدريب المدربين  ،Training Of Trainersمركز الحل الوحيد للتدريب

2017

()ICNLP

التربية والتعليم العالي األردنية

واالبداع للتدريب والتنمية البشرية ،المعتمدة من Cambridge Training College
Britain
دورة صيانة الحاسوب ( )A+مركز النور الدولي للتقنيات /األردن

2008

الورشات التدريبيبة لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس ،مركز االعتماد وضمان الجودة،

2015

الجامعة األردنية

دورة تقييم تعلم الطلبة باستخدام البورتفوليو ،مركز االعتماد وضمان الجودة ،الجامعة األردنية 2017
دورة اال تجاهات الحديثة في التدريس الجامعي ،مركز االعتماد وضمان الجودة ،الجامعة

2017

ورشة عمل ( أنا أحدث بياناتي بنفسي) ،مركز االعتماد وضمان الجودة ،الجامعة األردنية

2016

دورة نتاجات التعلم المستهدفة للبرامج األكاديمية ،مركز االعتماد وضمان الجودة ،الجامعة

2017

األردنية

األردنية

دورة تطوير وتحرير المحتوى التعليمي باستخدام برنامج  ،Camtaziaمركز االعتماد وضمان 2017
الجودة ،الجامعة األردنية

دورة التعلم االلكتروني المتقدم :استخدام أنظمة االستجابة الصفية (كلكرز) في التدريس ،مركز 2018
االعتماد وضمان الجودة ،الجامعة األردنية

دورة تطوير مهارات ادارة المشاريع التعليمية والتسويق والتعليم الحديث ،مركز االعتماد
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2017
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مركز االعتماد وضمان الجودة

نموذج السيرة الذاتية

وضمان الجودة ،الجامعة األردنية
دورة المشاريع األوروبية (إيراسموس بلس) /كتابة وإدارة المشاريع (تدريب عملي) ،مركز
االعتماد وضمان الجودة ،الجامعة األردنية

2017

اإلشراف على طلبة الدراسات العليا
عنوان الرسالة

اسم الطالب
علي كنعان طه

دور وسائل التواصل االجتماعي في انتشار حاالت الشروع في

نضال محمد كمال

توظيف الحركات االجتماعية لمواقع التواصل االجتماعي :دراسة

صبا سرور

االستبعاد االجتماعي لذوي االحتياجات البصرية

العام الجامعي
2018/2017

االنتحار :دراسة حالة لمحاولي االنتحار في األردن

حالة للحركات االجتماعية في األردن للفترة ما بين 2018-2011

2018/2017
2019/2018

مناقشة رسائل طلبة الدراسات العليا
اسم الطالب
راكان أيوب أبو عرابي

عنوان الرسالة
الدور التوعوي السياسي للهيئة المستقلة لل نتخاب وأثره على الناخب
األردني" :دراسة ميدانية في العاصمة عمان"
رسالة ماجستير ،قسم علم االجتماع ،كلية اآلداب ،الجامعة األردنية

مشاري أحمد الياسين

تقييم أداء المؤسسات العسكرية الكويتية في إدارة األزمات األمنية
لمكافحة األرهاب .اطروحة دكتوراه ،قسم علم اجتماع ،جامعة مؤتة
عضو مناقش خارجي.
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نموذج السيرة الذاتية

مركز االعتماد وضمان الجودة

كتب الشكر من جهات مختلفة عملت معها قبل العمل في الجامعة وبعد العمل فيها
كتاب شكر من إدارة مكافحة المخدرات للمشاركة الفاعلة في ورشة العمل

2016 /2/8

كتاب شكر من مركز  NCRالمركز الوطني للتأهيل /دولة اإلمارات لتقييم

2017 /4/27

كتاب شكر من جامعة فيالدلفيا

2018/4

كتاب شكر وتقدير من مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية

2018/10/24

درع مركز  NCRالمركز الوطني للتأهيل /دولة اإلمارات

2017/4/25

حول دور مؤسسات المجتمع المدني في الوقاية من المخدرات
وحدة الخدمات االجتماعية فيها

ودراسات المرأة  /جامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن

درع مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة األردنية  /للتعاون المستمر في حل
المشاكل وتقديم النصح واالرشاد

2015

درع (شكر وتقدير) مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات 2018/10/24
المرأة  /جامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن

العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية
اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها

التاريخ

عضو في المجلس العربي للعلوم االجتماعية

2018-2015

عضو في جمعية البحث العلمي األردنية

2018 -2015

عضو في اتحاد الكتاب األردني

2018-2016

عضو في الهيئة االدارية /االتحاد الملكي للشطرنج /مصنف سابق

2018 -2015

عضو في نادي الجامعة األردنية

2018-2015
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نموذج السيرة الذاتية

الجامعة األردنية

المقررات والمواد الدراسية التي

مركز االعتماد وضمان الجودة

البكالوريوس

الدراسات

النظريات االجتماعية

◼

❑

مدخل إلى علم االجتماع

◼

❑

التغير االجتماعي

◼

❑

المشكالت االجتماعية

◼

❑

علم النفس االجتماعي

◼

❑

العنف واإلرهاب

◼

❑

مبادئ البحث االجتماعي

◼

❑

تصميم وتطبيق البحث االجتماعي

◼

❑

االحصاء االجتماعي وتطبيقات الحاسوب

◼

❑

قضايا العولمة

◼

❑

الفكر االجتماعي عند العرب

◼

❑

الديموغرافيا االجتماعية

◼

❑

الهجرة في المجتمعات المعاصرة

◼

❑

علم االجتماع االتصال

◼

❑

المرأة والمجتمع

◼

❑

علم االجتماع الطبي

◼

❑

علم االجتماع الديني

◼

❑

علم االجتماع الحضري

◼

❑

علم االجتماع السياسي

◼

❑

التنمية االجتماعية

◼

❑

الزواج واألسرة

◼

❑

المجتمع األردني المعاصر

◼

❑

علم االجتماع التربوي

◼

❑

الثقافة والمجتمع

◼

❑

الخدمة االجتماعية المدرسية

◼

❑

انحراف أحداث

◼

❑

علم اجتماع الجريمة

◼

❑

عضو مناقش ،رسالة ماجستير2016 ،

❑

◼

عضو مناقش خارجي ،رسالة دكتوراه ،جامعة مؤتة2018 ،

❑

◼

قام بتدريسها
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العليا

