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����﷽  
  

    ال��انات ال����ة
  
  ران�ه أح�� ج�� ج��   االســـــــ�  
  ع�ان 1/8/1973  تار�خ وم�ان ال��الد  

  اآلداب  ال�ل�ة  

  عل� االج��اع  الق��  

  
        ال��هالت ال�راس�ة

  
  ال�ار�خ  ال�هة ال�ان�ة لها  ال����  ال�رجة العل��ة  
  2008  ال�امعة األردن�ة   ال��أة  - عل� اج��اع ال����ة  ال����راة   
  1998  ال�امعة األردن�ة   ال��اب - عل� ج��اع االعالم  ال�اج����   
  1995  ال�امعة األردن�ة  عل� االج��اع   ال��ال�ر��س  
          
          
  

    ال���� وم�االت االه��ام
  
  عل� االج��اع  ال���� العام  
  ال��أة  - عل� اج��اع ال����ة  ال���� ال�ق��  

  ال����ة، خ�مة ال����ع، ق�ا�ا ال��أة   مـ�االت االه��ام  
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    ع��ان ومل�� رسالة ال����راه

  
  )�ل�ة 150في ح�ود (مل�� رسالة ال����راه ع��ان و   

   "دور ش��ة األمان االج��اعي في ح�ا�ة ال��أة األردن�ة الفق��ة"  
�اعي في ح�ا�ة ال��أة األردن�ة الفق��ة ال���ف��ة م� ه�ف� ال�راسة الى مع�فة وت��ی� دور ش��ات األمان االج�  

خ�مات و��امج ه�ه ال���ات، وت��ی� أوجه وم�االت �ٍل م� ال��ا�ة االج��اع�ة واالق��اد�ة لل��أة الفق��ة 
ال�ي ت�ف�ها ب�امج تل� ال���ات وعالق�ها ب�ع� خ�ائ� ال��أة الفق��ة، وأج��� ال�راسة على ع��ة ع��ائ�ة 

ل��اء الفق��ات فق�ًا م�لقًا وال���فعات م� ص��وق ال�ع�نة ال����ة و��امج ش��ات األمان األخ�� في م����ة ل
وأ�ه�ت ال��ائج . وال���فة ���ا�� ج��ب الفق� في ال��ل�ة% 50ال����عات ال�ي ت��� ن��ة الفق� ف�ها ع� 

ماتها لل��اء الفق��ات القائ� على م��أ أن ش��ات األمان االج��اعي ال ت�ال تق�م �ال�ور ال�عائي في تق��� خ�
ال��ف�ف م� و�أة الفق�، وأوص� ال�راسة ���ورة ت���� ه�ا ال�ور الى ال�ور ال����� �ال����� على إدارة 
األزمات وال�عامل معها �اع��اد م�ه�ي ال����� وال��ار�ة لل��اء الفق��ات، وت�س�ع خ�مات و��امج ال���ات 

ب�نامج وت��ي ب�امج ال�ع� ال���و� ل�ع� ف�ات ال��اء الفق��ات م� أجل ب�اء ق�رات وش��ل ال��أة �أك�� م� 
 .ال��أة ورأس ال�ال االج��اعي ال�� ��ه� في ح�ای�ها على ال��� ال�ع��

  
      

    ال��ل ال���في 
  
  ال�ار�خ  جهة الع�ل وع��انها  ال���فة  
  لغا�ة اآلنو  2013  ع�ان، األردن  - ال�امعة األردن�ة   س�اذ م�اع�أ  
  2013- 2009  إر��، األردن  - جامعة ال��م�ك   م�اض� م�ف�غ  

م�ی�ة ال��امج   
  وال��ر��

  2008- 2007  لل��ر�� اإلعالمي، ال��ل� األعلى لإلعالمال���� األردني 

  2003- 2002  ال�ل�� في ال��رسة، م�س�ة ال���ق�ل ال����ةال�غ��ة ال��رس�ة   م�ی�ة ب�نامج   

  2001- 2000  معه� ال�ل�ة ز�� ال��ف ال�����  - م��� ال��ر�� ال�����   ���ةم�ر�ة ب�امج ت�  

  2000- 1999  م�س�ة ال��ق األدنى  م���لة ب�امج وت�ر��  

  1999- 1997  م�س�ة نه� األردن  م���لة ب�امج اإلرشاد  
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    األع�ال اإلدار�ة والل�ان 
  
  ال�ار�خ  الل�ان وال�هام/ م��ى الع�ل اإلدار�   
إع�اد تعل��ات  :�� ال����ة وال��اصل مع ال����ع ال��ليم�ی�ة م�  .1  

، ال��اصل مع ال����ش�ون ال���� وتعل��ات خ�مة ال����ع، إدارة 
ال��س�ات ال�س��ة وال�اصة وال���ع�ة ال��ل�ة وال�ول�ة، ت���� 

  .أن��ة خ�مة ال����ع لل�ل�ة وأع�اء اله��ة ال��ر���ة

2017  

، وعلى ال����� 2013العال� الع��ي  ح�� في م�ا�قة إن�ل للعل�م، .2  
 تق��� ال��ار�ع ال�ق�مة في م�ال العل�م االج��اع�ة وال�ل���ة :ال���ي

  في ض�ء معای�� ال��ا�قة 

  2014و  2013

��ع �األع�اء، �ص�ة �ال�لل�" م� �ع�� ح�اة "م��قة ومع�ة ح�لة .3  
ال��اصل مع ال�هات ال���م�ة والق�اع ال�اص والف�ق ال���ع�ة، 

  .دارة ش�ون ال��لة الف��ة وال�ال�ة، واالش�اف العام على ت�ف�� ال��لةإ

2015  

ال�ي أدخل� األردن في " م� ع��ني ح�اة" م��قة ومع�ة ح�لة  .4  
م�س�عة غ��� لألرقام الق�اس�ة ���ع أك�� ع�د م� ��اقات ال��ص�ة 

 �ال���ع �الق�ن�ة 

2012  

، ومهامها؛ ص�اغة ع�� في ل��ة مفاه�� أدب�ات ال��اة األس��ة .5  
اإل�ار ال�فاه��ي ألدب�ات ال��اة األس��ة ل�����ها في ال��اهج 

  ال��ل� ال���ي ل��ون األس�ة  . ال�راس�ة ال�ا�عة ل�زارة ال����ة وال�عل��

2015  

ع�� في ل�ان ان��اب م�ل� ال�ل�ة في ق�� عل� االج��اع لألع�ام  .6  
2014،2015،2016 ،2017    

2014 - 2017  

 الل��ة االج��اع�ة في �ل�ة اآلداب ع�� في .7  
  ع�� في ل��ة ال��ق�� في ق�ا�ا ال�ل�ة في �ل�ة اآلداب .8

20/9/2015  
9/2017  

  2017- 2016  في ق�� عل� االج��اع والعل��ة  االج��اع�ة وال�قاف�ة  انع�� في الل� .9  

، ع�� في ف��� ع�ل دراسة ال�الء واالن��اء في ال�امعة األردن�ة .10  
�ح ح�ل تع��� ال�الء واالن��اء لل�ل�ة وأع�اء إع�اد ت��ر مق�

  .  والعامل�� وأع�اء ه��ة ال��ر�� في ال�امعة 

9/7/2015  
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    آخ� خ�� س��ات األ��اث العل��ة ال����رة

  
  ع��ان ال��� وال�اش� وال�ار�خ   )ال�اح���(اس� ال�اح�   
   دراسة مقارنة على ع��ة م�:ال��اسّي دور ال��أة في ع�ل�ة ص�اعة الق�ار   ران�ه ج�� وخال� الع�وان  

  ،13/6/2016، مق��ل لل��� 2014أع�اء م�ل� األمة األردني للعام 
  العل�م االن�ان�ة واالج��اع�ة، ال�امعة األردن�ة، ع�ان: م�لة دراسات

لى ع��ة م� ال��اء ال���فعات دراسة ع: آل�ات ت��ف ال��أة ال����ة الفق��ة  ران�ه ج��    
العل�م : م� ص��وق ال�ع�نة ال����ة في ق��ة ال�رقاء، م�لة دراسات

  ، ع�ان2015، ح���ان 2، الع�د 42االن�ان�ة واالج��اع�ة، ال��ل� 
إدراك ال���الت في م��� إصالح وتأه�ل ال����ة ل��ائج ال�ص� االج��اعي   ران�ه ج�� �دمحم ال��راني  

م�لة م�ته لل���ث وال�راسات، سل�لة العل�م االن�ان�ة واالج��اع�ة، 
  .2012، الع�د األول، 27ال��ل�

  
    ال��ار�ة في ال��ت��ات وال��وات العل��ة

  
  ال��ار�ة ن�ع  م�ان وتار�خ انعقاده  اس� ال��ت�� وال�هة ال����ة   
تق��� األردن في : ال�الة ال����ع�ة" ن�وة   

، ، تق��� مق�� لل���2015/2016عام 
  ج���ة ال�أ� 

إع�اد م��ر ال�الة   2016م��� ال�أ� لل�راسات، 
  ال����ع�ة

  ،2013ال�ضع االج��اعي في األردن، عام   
  .، ج���ة ال�أ�تق��� مق�� لل���

  ل���ر ال�اصإع�اد ا  2014م��� ال�أ� لل�راسات، 
  �األوضاع االج��اع�ة

  ،ن�وة دور األس�ة في م�ار�ة الف�� ال����ف  
  ال��ل� ال���ي ل��ون األس�ة

في " عل��ة تق��� ورقة  8/6/2015ف��ق األردن، 
مقار�ة ... أس�ت�ا م���ف
  "ت����ة اج��اع�ة

، جامعة العل�م م�ت�� ال�عل�� واقع و���ح  
ت، و��لة ال����ق�ة، وم��� ال�أ� لل�راسا

  .في م�ل� ال��اب ت���� ال��اب�ة

  جامعة ال�لقاء ال���ق�ة، 
2 -3/6/2015  
  

رؤ�ة " تق��� ورقة عل��ة 
  واقع�ة ل��س��ل�ج�ا ال��اة 

  "ال�امع�ة
  
  

ال�ل�قى ال���ي للف�صة ال��ان�ة، ال��ل� 
  األعلى لل��ان

اإلع�اد الفعال " تق��� ورقة  4/9/2013ع�ان، 
�ة ل��حلة الف�صة ال��ان

  "وما �ع� ال�روة
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تأث�� ان��ار االن��ن� " جل�ة نقاش�ة   
  "وش��ات ال��اصل االج��اعي على األس�ة

ال��ل� ال���ي ل��ون األس�ة، 
22/8/2016  

م�ار�ة وتق��� ع�ة 
  م�اخالت 

ال��ت�� العل�ي األول لل��مة االج��اع�ة،   
را��ة ال��مة االج��اع�ة وق�� الع�ل 

  األردن�ة االج��اعي في ال�امعة

- 19ال�امعة األردن�ة، 
20/2016  

دور " تق��� ورقة ح�ل 
االخ�ائي االج��اعي في 
  "ت���ع ال���ع �األع�اء

  
  

ال��م ال���ي العل�ي ل�قل وزراعة األع�اء 
ال��مات ال���ة ال�ل��ة و ال��ع�ة األردن�ة 

  ل����ع ال���ع �األع�اء

م���  - ال��مات ال���ة ال�ل��ة 
  24/10/2017ف�ح 

  م�ار�ة 

" تع��� ثقافة ال��ار في األردن" م�ت��  
ه�ف األل�ان�ة �ال�عاون مع وزارة م�س�ة ب��ج
  ال�عل�� العالي

  ال��� ال��� - ف��ق ��اون �الزا
25 -26/11/2016  

االس�ة "تق��� ورقة �ع��ان 
األردن�ة ب�� ال����ة ال��ن�ة 

 "وال��روث االج��اعي
    ال�قافي 

    ال�ورات ال��ر���ة
  
  اس� ال�ورة وال�هة ال����ة  

  
  ال�ار�خ

، م�س�ة ال�ل� خال� ل��اء ق�رات ال����ات غ�� ال����ة ال��� ال���ع �ال��ار�ة  
  م�ر�ة وم���ارة - ال����ة 

22 - 25/2/2015  

ته��ة أع�اء ه��ة ال��ر�� وال��اض��� ال��د، م��� ت���� أع�اء ه��ة   
  ال��ر��، جامعة ال��م�ك

28/2 -9/5/2010  

  20/6/2013- 16/6  ال�عل�� اإلل���وني، م��� ت���� أع�اء ه��ة ال��ر��، جامعة ال��م�ك  
ال�امعة  - ، م��� االع��اد وال��دةGoogle Scholarال�اح� األكاد��ي   

  األردن�ة 
29/3/2016  

 - م��� االع��اد وال��دةأع�اء ه��ة ال��ر��،  أداء �����ل ال�رشات ال��ر���ة  
  دن�ةال�امعة األر 

20 -24/8/2015  

 - م��� االع��اد وال��دةال�عامل مع ال��اقع اإلل���ون�ة ألع�اء ه��ة ال��ر��،   
  ال�امعة األردن�ة

17/4/2016  

  Civic and Nonviolent Education- Approaches, Methods and 
Materials. Berghof Foundation- Germany. 

2015  

  Culture of Dialogue and Nonviolence in the Curricula at 
Universities, Berghof Foundation- Germany. 

28/3/2015  

ال�امعة  - م��� االع��اد وال��دةال�عل�� االل���وني في ال�امعة األردن�ة ،   
  األردن�ة

28/11/2016  
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    األن��ة ال��ر���ة

  
  ال�ي  ال�راس�ة وال��اد ال�ق�رات  

  ��ر��هاب قام
  ل�راسات ا  ال��ال�ر��س

  العل�ا
  ü q  q  ال��خل إلى عل� االج��اع  
  ü q  q  ال����ع األردني ال�عاص�  
  ü q  q  األس�ة وال�واج  
  ü q  q  عل� االج��اع ال�����   
  ü q  q  عل� االج��اع االق��اد�  
  ü q  q  ن���ات الفق� وال��الة  
  ü q  q  ال����ة االج��اع�ة  
  ü q  q  ال�غ�� االج��اعي  
  ü q  q  م�اد� ال��� االج��اعي  
  ü q  q  ال���الت االج��اع�ة  
  ü q  q ال��مة االج��اع�ة ال��رس�ة  
  ü q  q  مق�مة في الع�ل االج��اعي  
  ü q  q  الع�ف واإلرهاب  
  ü q  q  إن��اف األح�اث  

  
  

    الع���ة في اله��ات وال��ع�ات العل��ة ال�ه��ة
  
  اس� اله��ة وال��ع�ة العل��ة ال�ه��ة وم�انها  

  
  ال�ار�خ

  2014  خل�ا - اد���ات األردن�ات، ع�انج�ع�ة را��ة األك  
  2010  ال���هة - مل�قى س��ات ال���هة ال�قافي، ع�ان   
  1997  ال��ع�ة األردن�ة ل����ع ال���ع �األع�اء  
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    ال��ح وال��ائ� ال�ي ح�ل عل�ها 
  
  ال�ار�خ  ال�هة ال�ان�ة لل�ائ�ة وم�انها  اس� ال�ائ�ة  
ة م���ة ح�لة وحاصلة على شهاد  

" ع��ني ح�اةم� " ح�لة في  م�ار�ة
شهادة غ��� لألرقام ال�ائ�ة على 

الق�اس�ة إلدراج األردن في ال��س�عة 
��اقة ت�ص�ة " 3540"ض�� ج�ع 

  ساعات �8الق�ن�ة خالل 

  20/12/2012  ل��ن الق�اس�ة، لألرقامغ��� 

  
 


