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التخصص ومجاالت االهتمام
التخصص العام

عمـ االجتماع

التخصص الدقيق

عمـ اجتماع اإلعالـ واإلتصاؿ

مـجاالت االهتمام

 إعداد و تصميـ االستراتيجيات اإلعالمية المتخصصة . تقديـ االستشارات اإلعالمية حوؿ تغيير وتعديؿ السموؾ نحو القضايا المتصمةبالسكاف والتنمية والبيئة.
 رصػد وتقيػػيـ وتحميػػؿ البػرام التمفزيونيػػة واإلعاعيػػة عات الصػػمة بقضػػايا السػػكافوالتنمية ،والبرام التي تتناوؿ قضايا اجتماعية تنموية.
 تصميـ وتخطيطالحمالت اإلعالمية التي تيدؼ الى تعديؿ سموؾ األفػراد اتجػاهقضايا تنموية.
تصميـ وتنفيع البحوث النوعيػة والكميػة المتعمقػة بالقضػايا االجتماعيػة واإلعالميػةوتقديـ تحميؿ شامؿ لمبيانات ،وكتابة التقارير وعرضيا.
 تحميؿ محتوى البرام التمفزيونية واإلعاعية والمواد اإلعالمية بشكؿ عاـ . إنتاج واعداد التنوييات والبرام التمفزيونية واألفالـ الوثائقية ،وكتابػة النصػوصاإلعالمية.
 التخطيط المالي إلنتاج البرام واألفالـ الوثائقيػة واجػراء تقييمػات سػريعة فػي ىػعاالمجاؿ.
التدريب عمى مجموعة من المجاالت
-

ميارات اإلتصاؿ والتواصؿ

-

التفكير و حؿ المشكالت

-

مفيوـ الجندر والمساواة بيف الجنسيف

-

إعداد القيادات الشبابية

-

إعداد البرام التمفزيونية واإلعاعية

-

انتاج التقارير والبرام الوثائقية

-

حرية اإلعالـ والمسؤولية االجتماعية
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عنوان وممخص رسالة الدكتوراه
عنوان وممخص رسالة الدكتوراه (في حدود  051كممة)

عنوان الرسالة :الحريات اإلعالمية بين المهنية والعرف والقانون في االردن
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع الحريات اإلعالمية في األردف ،ومدى تأثير كؿ مف المينية ،والعرؼ
تكوف مجتمع الدراسة مف جميع
اإلجتماعي ،والقانوف عمى أداء اإلعالمييف وقياميـ بواجباتيـ المينيةّ .
اإلعالمييف المنتسبيف إلى نقابة الصحفييف األردنييف ،وتـ اختيار عينة عشوائية منتظمة اعتمدت عمى سجالت
استخدمتاالستبانة كأداةرئيسية لجمعالبيانات ،وحممتباستخدامالبرنامجاإلحصائي ) .(SPSS
النقابة .و ُ
وكشفت الدراسة عف وجود ضعؼ في الحريات اإلعالمية في األردف ،نتيجة كثرةالتغييراتوالتبديالتالتيطرأتطواؿ
السنواتالماضيةعمىالقوانيف والتشريعات اإلعالمية وأف ىناؾ ممارسات حكومية متعددة ساىمت في خفض سقؼ
الحريات اإلعالمية في األردف ،وجعمت اإلعالمييف أكثر حع اًر في تناوؿ العديد مف القضايا السياسية
واالجتماعية واالقتصادية بما في علؾ قضايا الفساد اإلداري والمالي.
وفيما يتعمؽ بتأثير العرؼ االجتماعي عمى الحريات اإلعالمية فقد كشفت الدراسة عف وجود تأثير واضح
لمعرؼ االجتماعي عمى الحريات اإلعالمية ،وعمى نوع الموضوعات التي يمكف لإلعالمي الخوض فييا،
وبخاصة تمؾ التي تتعمؽ باألمور الشخصية ،والقانونية والجنسية.
و أشارت نتائ الدراسة أف لممينية اإلعالمية المتمثمة (بالمعايير المينية كمواثيؽ الشرؼ اإلعالمي ومدونات
السموؾ) ،تأثي اًر عمى مستوى الحريات اإلعالمية فمواثيؽ الشرؼ اإلعالمي ومدونات السموؾ تشكؿ قيداً عمى
حرية اإلعالـ ،باإلضافة إلى أف  %72مف اإلعالمييف يفرضوف عمى أنفسيـ رقابة عاتية ناتجة عف الخوؼ مف
العقوبات التي تترتب عمى مخالفة اإلعالمييف لمسياسة الرسمية .
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السجل الوظيفي
الوظيفة

جهة العمل وعنوانها

محاضر متفرغ

التاريخ
0213/7/13

كمية اآلداب  -الجامعة األردنية
الجبيية  -عماف – األردف الرمز البريدي 11720

معد ومنت برام تمفزيونية

مؤسسة اإلعاعة و التمفزيوف (التمفزيوف األردني)

- 1777/1/3

مسؤوؿ إعالـ واتصاؿ سكاني

المجمس األعمى لمسكاف

0227-0222

عماف – المقابميف – اـ الحيراف

0213/5/12

األعمال اإلدارية والمجان
مسمى العمل اإلداري /المجان والمهام
مقرر المجنة اإلجتماعية في كمية اآلداب

التاريخ
0216-0215
0215-0214

عضو المجنة الثقافية  /قسـ عمـ االجتماع

0216-0215

عضو المجنة العممية  /ىقسـ عمـ االجتماع

0216-0215

0215-0214
0215-0214

عضو المجنة الثقافية /كمية اآلداب

0216-0215

عضو لجنة تدقيؽ اإلمتحانات في قسـ عمـ االجتماع  /كمية اآلداب

0215-0214

عضو لجنة تدقيؽ اإلمتحانات  /كمية اآلداب

0215-0214

لجنة انتخابات الطمبة

0215 - 0214

المجنة التنفيعية لإلجتماع التنسيقي لمجنة التنفيعية لكميات اآلداب في الوطف

0214/10/16

المجنة التفيعية لميوـ الطبي المجاني لفحص العيوف العي أقامتو كمية اآلداب .

0215/2/16

العربي في رحاب كمية اآلداب في الجامعة األردنية.

0214/6/1-0213/6/1

مدير اإلعالـ والعالقات العامة واعاعة الجامعة االردنية
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المشاركة في المؤتمرات والندوات العممية
اسم المؤتمر والجهة المنظمة

مكان وتاريخ انعقاده

نوع المشاركة

المؤتمر العممي األوؿ لمخدمة االجتماعية

الجامعة األردنية

الحضور واإلطالع

0214/2/02-17

عمى اعماؿ المؤتمر

الدورات التدريبية
التاريخ

اسم الدورة والجهة المنظمة

0215/0/01-00

الموارد التعميمية المفتوحة
مركز اإلعتماد وضماف الجودة الجامعة األردنية

0214 /1/06 – 02

الورشات التدريبية لتطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس
مركز اإلعتماد وضماف الجودة الجامعة األردنية

0212/2/01-17

التسويؽ االجتماعي،
( )Social Marketing; A Focus on Behavior Change
UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA

دورة في صياغة اإلستراتيجيةالوطنية لالتصاؿ وتعديؿ السموؾ المرتبط باستخداـ 0212/4/02-00
الميػػاه والطاقػػة والنفايػػات الصػػمبة والتػػي تػػأتي ضػػمف مشػػروع التحفيػػز فػػي مجػػاالت
المياه والطاقة والبيئة الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية.
0225/2/02 -13

ميارات الناطؽ اإلعالمي األردني.
المعيد األردني لإلعالـ

الصحة اإلنجابية والنوع االجتماعي والميارات اإلعالمية في كسب التأييد معيد 0224/6/12-04
الممكة زيف الشرؼ التنموي.
كتابة النص الصحفي و اعداد البرام التمفزيونية واالعاعية.

0224/10/ 17- 15

مركز التدريب اإلعالمي مؤسسة اإلعاعة والنمفزيوف
الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ( اليونسكو) ). ) ICDL

0224-6/13-5/13

التحرير والتقارير اإلخبارية مركز التدريب اإلعالمي

0222/4/07 -1

مركز التدريب اإلعالمي مؤسسة اإلعاعة والتمفزيوف.
1777/7/13-11

اإلعالـ والصحة اإلنجابية
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المجنة الوطنية لمسكاف وجامعة جونز ىوبكنز
1777/3/7-1

التعميـ مف خالؿ الترفيو
المجنة الوطنية لمسكاف وجامعة جونز ىوبكنز

1776/5/12-03

إبدأ مشروعؾ الخاص
معيد الممكة زيف الشرؼ التنموي.
األنشطة التدريسية

البكالوريوس

المقررات والموادالدراسية التي
قامبتدريسها

مدخؿ الى عمـ االجتماع



التربية الوطنية



الثقافة الوطنية



عمـ اجتماع االتصاؿ



اإلعالـ والمجتمع



عمـ النفس االجتماعي



الرأي العاـ



مبادئ البحث االجتماعي



الديموغرافيا االجتماعية



اليجرة في المجتمعات المعاصرة



عمـ اجتماع المرأة



عمـ االجتماع السياسي



الزواج واألسرة



اإلحصاء االجتماعي وتطبيقات الحاسوب



الدراسات
العميا

العضوية في الهيئات والجمعيات العممية المهنية
اسم الهيئة والجمعية العممية المهنية ومكانها
عضو مؤسس لمجمعية األردنية لعمـ االجتماع عماف  -األردف
جمعية رابطة األكاديميات األردنيات

عماف  -األردف

عضو مؤسس المركز الوطني إلعداد القادة  NCLDعماف – األردف
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0214
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األبحاث العممية المنشورة آخر خمس سنوات
عنوان البحث والناشر والتاريخ

اسم الباحث (الباحثين)
الباحث األوؿ حمزة الخداـ

 .1الخطاب اإلعالمي لمرئيس األمريكي جورج بوش األب في حرب

الثاني ميساء الرواشدة الثالث خمود

الخمي الثانية  :دراسة في عمـ االجتماع اإلعالمػي منشور في مجمة

المراشدة

دراسات العمػوـ االجتماعية واإلنسانية العدد ( )1المجمد( )17الصفحات

الباحث األوؿ حمزة الخداـ

الممارسة اإلعالمية بيف المينية والعرؼ والقانوف في األردف منشور
(ُ .
 )327) (315لسنة 0210

الثاني ميساء الرواشدة

في المجمة األردنية لمعموـ االجتماعية العدد ( )1المجمد ()4
الصفحات( )227( )212السنة 0211

الباحثاألوؿ خمودمراشدة

الجرائـ االقتصادية في األردف لمفتػرة ( )0226-0222د ارسػة

الثاني حمزة الخداـ

سوسيولوجية منشور في مجمة العموـ االجتماعية الكويت العدد ()0

الثالث ميساء الرواشدة

المجمد ( )21الصفحات ( )004( )167السنة 0211

الباحث األوؿ :ميساء الرواشدة

الحريات اإلعالمية فػي األردف :د ارسػة اجتماعية عمػى عينة مف

الباحث الثاني :حمزة الخداـ

اإلعالمييف األردنييف منشور في مجمة العموـ االجتماعية الكويت العدد

الباحثالثالث :خمود مراشدة

( )1المجمد ( )20الصفحات ( )132( )111السنة 0212

بحث مقبوؿ لمنشر في مجمة دراسات العموـ االجتماعية واإلنسانية
الباحث األوؿ :ميساء الرواشدة

Motives and Patterns of University Students Use of
Social media networks

الباحث الثاني :حمزة الخداـ

)(Sociological Study on University of Jordan Students
الباحث األوؿ:اسماعيؿ الزيود
الباحث الثاني:ميساء الرواشدة

بحث مقبوؿ لمنشر في المجمة األردنية لمعموـ اإلجتماعية

الخصائصاإلجتماعية واإلقتصادية لالجئيف السورييف في مخيـ الزعتري.

الباحث الثالث :دوخي الحنيطي
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