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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

                                                                            
 
 ميساء نصر عبد الصمد الرواشدة  االســـــــم 
 1973/ 1/9األردن   -عمان  تاريخ ومكان الميالد 

 اآلداب الكلية 

 علم االجتماع القسم 

 
 
 
 

    المؤهالت الدراسية 
 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية  
 
 

 2011-2010 الجامعة األردنية علم االجتماع الدكتوراه 

 1998-1997 الجامعة األردنية الدراسات السكانية   الماجستير 
 1995-1994 الجامعة األردنية السياسية علم االجتماع والعلوم   البكالوريوس 
 
 
 
 

           البيانات الشخصية
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  التخصص ومجاالت االهتمام
 
 علم االجتماع التخصص العام 
 علم اجتماع اإلعالم واإلتصال  التخصص الدقيق 

 إعداد و تصميم االستراتيجيات اإلعالمية المتخصصة .  - مـجاالت االهتمام  
المتصلة  القضايا تغيير وتعديل السلوك نحو حول اإلعالمية  تقديم االستشارات  -

  بالسكان والتنمية والبيئة.   
بقض  ايا الس  كان  عات الص  لة التلفزيوني  ة واإلعاةي  ة الب  رام  وتقي  يم وتحلي  ل  درص    -

   والبرام  التي تتناول قضايا اجتماةية تنموية. ،والتنمية
تع   ديل س   لوك األ    راد الحم   الت اإلعالمي   ة الت   ي ت    د  ال      تص   ميم وتخ    ي  - 

 اتجاه قضايا تنموية.

المتعلقة بالقضايا االجتماةية واإلعالمية  النوةية والكمية البحوث وتنفيذ تصميم - 
  .وعرض ا التقارير شامل للبيانات، وكتابة تحليل تقديمو 
 تحليل محتوى البرام  التلفزيونية واإلعاةية والمواد اإلعالمية بشكل عام . - 
إنتاج وإعداد التنوي ات والبرام  التلفزيونية واأل الم الوثائقي ة  وكتاب ة النص و   - 

 اإلعالمية.
ه ذا  س ريعة   ي تقييم ات إج راءالتخ ي  المالي إلنتاج البرام  واأل الم الوثائقية و  -

 .المجال
 التدريب على مجموعة من المجاالت 

 م ارات اإلتصال والتواصل  -

 التفكير و حل المشكالت -

 مف وم الجندر والمساواة بين الجنسين  -

 إعداد القيادات الشبابية  -

 إعداد البرام  التلفزيونية واإلعاةية -

 انتاج التقارير والبرام  الوثائقية -

 حرية اإلعالم والمسؤولية االجتماةية -
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  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه
 
 كلمة( 150ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  

   ن الحريات اإلعالمية بين المهنية والعرف والقانون في االردعنوان الرسالة:  

الدراسة إل  التعر  عل  واقع الحريات اإلعالمية  ي األردن، ومدى تأثير كل من الم نية، والعر   هد ت     

، والقانون عل  أداء اإلعالميين وقيام م بواجبات م الم نية. تكّون مجتمع الدراسة من جميع االجتماعي

ئية منتظمة اعتمدت عل  سجالت  اإلعالميين المنتسبين إل  نقابة الصحفيين األردنيين، وتم اختيار عينة عشوا

 .  ( SPSS)اإلحصائي  البرنام  باستخدام البيانات، وحللت رئيسية لجمع االستبانة كأداة  واُستخدمتالنقابة. 

 التي والتبديالت التغييرات وكشفت الدراسة عن وجود ضعف  ي الحريات اإلعالمية  ي األردن، نتيجة كثرة    

اإلعالمية وأن هناك ممارسات حكومية متعددة ساهمت القوانين والتشريعات  عل  الماضية طوال السنوات طرأت

 ي خفض سقف الحريات اإلعالمية  ي األردن، وجعلت اإلعالميين أكثر حذرًا  ي تناول العديد من القضايا 

 السياسية واالجتماةية واالقتصادية بما  ي علك قضايا الفساد اإلداري والمالي. 

وفيما يتعلق بتأثير العر  االجتماعي عل  الحريات اإلعالمية  قد كشفت الدراسة عن وجود تأثير واضح       

للعر  االجتماعي عل  الحريات اإلعالمية، وعل  نوع الموضوعات التي يمكن لإلعالمي الخوض  ي ا، 

 وبخاصة تلك التي تتعلق باألمور الشخصية، والقانونية والجنسية.  

الدراسة أن للم نية اإلعالمية المتمثلة )بالمعايير الم نية كمواثيق الشر  اإلعالمي ومدونات  و أشارت نتائ 

السلوك(، تأثيرًا عل  مستوى الحريات اإلعالمية  مواثيق الشر  اإلعالمي ومدونات السلوك تشكل قيدًا عل   

بة عاتية ناتجة عن الخو  من  % من اإلعالميين يفرضون عل  أنفس م رقا90حرية اإلعالم، باإلضا ة إل  أن  

 الرسمية. العقوبات التي تترتب عل  مخالفة اإلعالميين للسياسة 
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  السجل الوظيفي 
 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 

 2017-11-20 الجامعة األردنية  -كلية اآلداب –قسم علم اجتماع  أستاع مساعد   

 الجامعة األردنية    - كلية اآلداب محاضر متفرغ  
 11942الرمز البريدي األردن  –عمان  -الجبي ة  

15/9 /2015 

 معد ومنت  برام  تلفزيونية   
 
 

مؤسسة اإلعاعة و التلفزيون  )التلفزيون األردني( 
 ام الحيران –المقابلين  –عمان 

5/1/1999 -
30/7 /2015 

 2009-2004 المجلس األعل  للسكان   مسؤول إعالم واتصال سكاني 

 
 

  األعمال اإلدارية واللجان 
 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 

 \ 8عضوية لمدة عام عضوية شبكة المؤتمرات العربية 

 

 لغاية االن   30/12/2019

 عضو اللجنة االجتماةية / كلية اآلداب  
 االجتماععضو اللجنة االجتماةية / قسم علم 

2019-2020 

المجتمع العربي أزمة الراهن وسؤال  اإلقليمي  اإلعالمية للمؤتمراللجنة رئيس  
 المستقبل الذي عقد بتنظيم من قسم علم االجتماع 

24-25 /4/2019 

 2020-2019 / كلية اآلداب ال لبة اتحاد لجنة انتخاباتعضو  

 2019-2018 االجتماةية  ي كلية اآلداب  عضو اللجنة 

 2018-2017  ي كلية اآلداب   االجتماةيةمقرر اللجنة   
2016-2017 

 2018-2017 عضو اللجنة الثقافية / قسم علم االجتماع 
2016-2017 

 2018-2017 عضو اللجنة العلمية / قسم علم االجتماع 
2016-2017 

 2018-2017 اآلدابعضو اللجنة الثقافية/ كلية  
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 2017-2016  ي قسم علم االجتماع / كلية اآلداب االمتحاناتعضو لجنة تدقيق  

 2017-2016 / كلية اآلداب االمتحاناتعضو لجنة تدقيق  

 2017 - 2016  / كلية اآلداب ال لبة اتحاد لجنة انتخاباتعضو  

كليات اآلداب  ي  التنفيذية لالتنسيقي للجنة إلجتماع لاللجنة التنفيذية عضو  
   . ي رحاب كلية اآلداب  ي الجامعة األردنية الوطن العربي

18/12/2016 

 2017/ 18/4 اآلداب. اللجنة التفيذية لليوم ال بي المجاني لفحص العيون الذي أقامته كلية  

 2017-2016  قسم علم االجتماع /لجنة البحث العلميعضو  

 2017-2016 اللجنة الثقافية واالجتماةية عضو  

 2016/ 1/8-1/8/2015 عضو لجنة المؤتمرات  ي الجامعة االردنية  

 وإعاعة الجامعة االردنية والثقافية اإلعالم والعالقات العامةوحدة مدير  

 

1/8/2015-1/8 /2016 

 
 

  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
 
 المشاركة  نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة   

الملتق  العلمي الدولي المعاصر للعلوم   
ة واإلنسانية واإلدارية  التربوية واالجتماةي

 وال بيعية

الجم ورية التركية،  –مدينة إس نبول
 2019ديسمبر  31-30بتاريخ 

 بعنوان: ببحث مشاركة
علم االجتماع ال   
اين...؟ رؤية تحليلية واقع  
علم االجتماع  ي الوطن  

 العربي 
المؤتمر الدولي المحكم والمنشور العنف   

والت ر  واإلرهاب بأبعاده الدينية والسياسية  
 واالجتماةية

جامعة صكاريا  –الجم ورية التركية 
17 –  19 /4/2019 

 مشاركة ببحث بعنوان:
نشر خ اب العنف  ي  
مضمون وسائل التواصل  

 [االجتماعي:تحليل
 سوسيولوجي
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لمؤتمر المجتمع العربي أزمة الراهن وسؤال   
المستقبل الذي عقد بتنظيم من قسم علم  

 االجتماع

 –الجامعة األردنية / كلية اآلداب  
 قسم علم االجتماع

24-25 /4/2019 

مشاركة بالحضور  
والتنظيم ورئيس لجنة  
 االعالم والعالقات العامة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجامعة األردنية المؤتمر العلمي األول للخدمة االجتماةية
19-20 /4/2016 

عل    االطالع و الحضور 
 اعمال المؤتمر

 
 

 اسم الدورة والجهة المنظمة  
 

 التاريخ

 2019/  2/   28 إدارة الصف وتنظيمه 
 2019/  2/  20  م ارات التواصل الفعال   
 2017/  10/  19 نتاجات التعلم المست د ة للبرام  االكاديمية 
 16  /10  /2017 ( CAMTAZIAتصميم ومونتاج الفيديوهات التعليمية باستخدام برنام  ) 
 الموارد التعليمية المفتوحة 

 وضمان الجودة الجامعة األردنية االعتمادمركز 
22-23 /2/2017 

 الورشات التدريبية لت وير أداء أعضاء هيئة التدريس 
 وضمان الجودة الجامعة األردنية االعتمادمركز 

24 –  28 /1 /2016   

 التسويق االجتماعي،  
(Social Marketing; A Focus on Behavior Change    ) 

 UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA  

19-21 /4/2010 

الم رتب  باس تخدام الوطنية لالتص ال وتع ديل الس لوك  دورة  ي صياغة اإلستراتيجية 
ض  من مش  روع التحفي  ز    ي مج  االت  ت  أتيالمي  اه وال اق  ة والنفاي  ات الص  لبة والت  ي 

 ة.للتنمية الدولي األمريكيةالمياه وال اقة والبيئة الوكالة 

22-24 /6/2010 

 م ارات الناطق اإلعالمي األردني. 
 المع د األردني لإلعالم

15-  24 /4/2007 

والنوع االجتماعي والم ارات اإلعالمية  ي كسب التأييد مع د الصحة اإلنجابية  
 الملكة زين الشر  التنموي.

26-30 /8/2006 

 البرام  التلفزيونية واالعاةية. واعدادكتابة النص الصحفي   
 والتلفزيون مركز التدريب اإلعالمي مؤسسة اإلعاعة  

17 -19 /12/2006 

   15/7-15/8-2006 ( .   (ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ) اليونسكو(  

  الدورات التدريبية 



 مركز االعتماد وضمان الجودة          نموذج السيرة الذاتية                               الجامعة األردنية           

 

 7  

 التحرير والتقارير اإلخبارية مركز التدريب اإلعالمي 
 مركز التدريب اإلعالمي مؤسسة اإلعاعة والتلفزيون. 

3- 29/6/2000 

 اإلعالم والصحة اإلنجابية 
 هوبكنزاللجنة الوطنية للسكان وجامعة جونز 

11-15 /9/1999 

 الترفيهالتعليم من خالل  
 اللجنة الوطنية للسكان وجامعة جونز هوبكنز

3-9 /5/1999 

 مشروعك الخا   اابد 
 مع د الملكة زين الشر  التنموي.

25-30 /7/1998 

 
  األنشطة التدريسية

 
 التي   والموادالدراسية المقررات 

 قامبتدريسها
 الدراسات  البكالوريوس

 العليا
   ✓ مدخل ال  علم االجتماع 
   ✓ التربية الوطنية 
   ✓ الثقا ة الوطنية 
   ✓ علم اجتماع االتصال  
   ✓ اإلعالم والمجتمع 
   ✓ علم النفس االجتماعي 
   ✓ الرأي العام  
   ✓ مبادئ البحث االجتماعي  
   ✓ الديموغرافيا االجتماةية 
   ✓ ال جرة  ي المجتمعات المعاصرة  
   ✓ علم اجتماع المرأة  
   ✓ علم االجتماع السياسي   
   ✓ الزواج واألسرة  
   ✓ اإلحصاء االجتماعي وت بيقات الحاسوب 
   ✓ مجتمعات ناميه  
   ✓ التغير االجتماعي  
   ✓ علم االجتماع الصناعي  
   ✓ مقدمة  ي العمل االجتماعي  
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  الهيئات والجمعيات العلمية المهنية العضوية في 

 
 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها 

 
 التاريخ

 األردن  –لجمعية األردنية لعلم االجتماع عمان عضو مؤسس ل 
 امين السر  –رئيس اللجنة اإلعالمية 

 لغاية االن   2012

 األردن  –جمعية راب ة األكاديميات األردنيات             عمان  
 امين الصندوق  –رئيس اللجنة اإلعالمية 

 لغاية االن   2015

 
 
 

 لغاية االن  2016 األردن –عمان    NCLDعضو مؤسس المركز الوطني إلعداد القادة 

 لغاية االن   2019 جمعية السلم المجتمعي األردنية عضو هيئة عامه  
 

 
 

 
 

 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين(

 الباحث األول حمزة الخدام   

الثاني ميساء الرواشدة الثالث خلود  

 المراشدة 

 

 

 

 

. الخ اب اإلعالمي للرئيس األمريكي جورج بوش األب  ي حرب 1

الخلي  الثانية : دراسة  ي علم االجتماع اإلعالم ي منشور  ي مجلة  

( الصفحات 39( المجلد)3دراسات العل وم االجتماةية واإلنسانية العدد )

 2012(  لسنة  549) (537)

 

 الباحث األول حمزة الخدام   

 الثاني ميساء الرواشدة 

. الُممارسة اإلعالمية بين الم نية والعر  والقانون  ي األردن منشور 

(  6( المجلد )3 ي المجلة األردنية للعلوم االجتماةية العدد )

 2013( السنة  449( ) 430الصفحات)
 مراشدة   األول خلود الباحث 

 الثاني حمزة الخدام 

 الثالث ميساء الرواشدة 

( دراس ة  2008-2000األردن للفت رة )الجرائم االقتصادية  ي 

( 2سوسيولوجية منشور  ي مجلة العلوم االجتماةية الكويت العدد )

 2013( السنة 226( )189( الصفحات ) 41المجلد ) 

 

 

  األبحاث العلمية المنشورة 
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 ميساء الرواشدة   :الباحث األول 

 حمزة الخدام  :الباحث الثاني

 الثالث: خلود مراشدة   الباحث

الحريات اإلعالمية   ي األردن :دراس ة اجتماةية عل   عينة من  

اإلعالميين األردنيين منشور  ي مجلة العلوم االجتماةية الكويت العدد  

 2014( السنة 150( ) 111( الصفحات )42( المجلد )3)

 

  

 الباحث األول: ميساء الرواشدة  

 الباحث الثاني: حمزة الخدام 

  ي مجلة دراسات العلوم االجتماةية واإلنسانية منشوربحث  

Motives and Patterns of University Students Use of 

Social media networks 

(Sociological Study on University of Jordan Students) 

 3(45):(265 – 278)  - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزيود الباحث األول:اسماعيل  

 الثاني:ميساء الرواشدة الباحث 

 الباحث الثالث: دوخي الحني ي 

عمادة البحث  /األردنية للعلوم اإلجتماةية مجلة ال ي  منشوربحث 
 العلمي الجامعة األردنية  

اإلجتماةية واإلقتصادية لالجئين السوريين  ي مخيم  الخصائص
 الزعتري.

11 (1): 59- 85-    2018 
 

 
د. ميساء 
نصر 
  الرواشدة

أ.د. دوخي  
 الحني ي

المجلة األردنية 
 للعلوم االجتماةية

11 (1): 
59- 85 

عمادة البحث 
الجامعة  -العلمي

 األردنية

 
 

 قة والس الد. روال عوده  

 د. محمد العربي

 د. ميساء نصر الرواشدة 

 

 : دراسة ديموغرافية 2015-1952نمو سكان مدينة عمان 
 مجلة المنارة للبحوث والدراسات/ جامعة ال البيت العدد رقم  

24(2):233-250    /2018 
 
 

 د. روال عودة السوالقة  

 د. ميساء نصر الرواشدة 

 
جتماع  ي الوطن  علم االجتماع إل  أين...؟ رؤية تحليلية لواقع علم اال

 العربي
"التعليم والعلوم االجتماةية واالنسانية   المؤتمر العلمي الدويل العاشر
 "واالدارية بني احالضر واملستقبل

1-26 
Global Proceedings Repository/  2019 

http://academic.ju.edu.jo/m_rawashdeh/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bF98EB783-ABE2-452C-BADD-075527A8924F%7d&ID=7&ContentTypeID=0x01005E18C04E0D8DDA4BABF2849731F016EF
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