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Statement
It is a distinct pleasure for me to write a few words to you about myself. I started
my career working for the General Intelligence Department at Amman, Jordan with two
years of experience. Afterwards, I worked as the Chair of the Juvenile Delinquents
Section at the Social Defense Department at the Ministry of Social Development with
three years of experience in Jordan.
I received a Ph.D. degree in Criminology at Indiana University of Pennsylvania in
1992. I hold two Master's Degrees, one in Industrial and Organization Psychology from
Western Michigan University, and a second in Guidance and Counseling Psychology,
Diploma in Higher Education. (Especial Education) from the University of Jordan, and
B.A in Psychology and Sociology, from the University of Jordan. Arabic is my native
language, however due to the many years of pursing my education at American Higher
institutions and my personal research interests, I believe I have sound command of the
spoken English language and the ability to produce and publish in both English and
Arabic journals as my resume would attest. During my studies at Indiana University of
Pennsylvania I have had many opportunities to serve as a lecture of undergraduate
courses.
After a rewarding learning experience throughout my studies at the US, I returned
to my homeland Jordan and was appointed in the Department of Psychology at Mutah
University as an Assistant Professor, I taught different courses on psychology to
undergraduate students. At that time, no criminology department was established at that
intuition, and within 4 years I decided to transfer to the Department of Sociology at the
same university to further pursue my research interests within their department.
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In 1996, I participant in the Post-Doctoral Fellowship Program sponsored by the
National Center for Education Research and Development and was assigned to the
University of Houston. I was involved in different events and activities through the
College of Education. I observed many cases of prisoners at correction and rehabilitation
centers and observed related courses about jails in USA. In addition to observing
classroom teaching in social studies, I spent a considerable time on campus learning
about the university's teacher education program, which has helped me gain different
insights that I later on took back to my university and shared with my colleagues, and
was able to apply in my own classrooms. Also, I attended many professional
development seminars on campus regarding specific topics, such as "problem solving"
and "cooperative Learning".
Upon my return to Jordan, I was appointed the Deputy Dean of the Arts and
Sciences Faculty at Mutah University Branch in Ma'an City South of Jordan.The
following year I worked at King Fahad Security College, in the Kingdom of Saudi
Arabia. My responsibilities within this institution was specific to teaching criminology
courses to police officers and other officials. I then worked as a Dean of Arts and
Sciences Faculty.
After a year, I was appointed as the Dean of Students Affairs at Mutah University.
I then worked in the United Arab Emirates as an Associate Professor at Sharjah Police
Sciences Academy and I was promoted to work at the General Director of Abu Dhabi
Police, Ministry of Internal affairs to conduct research on understanding the correlation
aspects of crime and region in their country. During that period of time I also taught
General Psychology at Abu Dhabi University.
In 2004, I returned to Mutah University in Jordan as a Dean of Students Affairs
until Nov of 2008, at the time of my administrative work, I taught few courses for
undergraduate and graduate students specific to criminology, criminal justice and
sociology. I worked with other colleagues on developing the first higher education
criminology program to be developed in Jordan and I served as an adviser for graduate
students seeking to pursue their higher education in criminology.
In 2010, I worked as a professor at The Hashemite University, Department of
Educational Psychology, Zarqa, Jordan. I taught psychology courses for undergraduate
and graduate students. In June of 2010. I was appointed as the President Consultant for
The Hashemite University.
Currently, I am a Professor at The University of Jordan, in the at the Department
of Psychology in Amman, Jordan. I am teaching a variety of courses to undergraduate
students including Criminal Psychology, Social Psychology, Personal Psychology,
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Developmental Psychology, Introductory Statistical Methods and a university required
course for pre-med students under the title of Clinical Psychology. Additionally, I teach
the following courses at the graduate level – Social Psychology 800 and Research
Methods.
In 2009, I was asked to serve on the Board of Trustees for Al-Zaytoonah
University of Jordan. I have been serving on the board up to present.
In 2013, I was appointed as the Dean, Faculty of Arts at Jordan University in
Amman, Jordan. Up to the present.

Sincerely,
Prof. Abatah D. Daher, PhD
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مكان وتاريخ الوالدة ،1954 :الزرقاء ،األردن.
الجـنـسيــة :األردنية
العنــــــوان :عميد كلية اآلداب
     11942
المكتب (00962-6-5355000) :فرعي )(24920
فاكس(00962-6-5330689) :
المؤھل العلمي :دكتوراه الفلسفة )(Ph.D
الرتبة العلمية :أستاذ
التخصـــــص :علم االجرام
'( ") & !  " #   $ %
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 :*   +  %
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 (11953)  (4537) ' .,

drabatah@yahoo.com
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a_daher@ju.edu.jo
http://www.ju.edu.jo/sites/Academic/a_daher/
Personal Website: https://sites.google.com/site/abatahdaher/

المؤھالت العلمية
 1996 -1شھادة ما بعد الدكتوراه في الدراسات االجتماعية(Post-Doctoral of Social Studies) ،
جامعة ھيوستن ) ،(Houston Universityمدينة ھيوستن،والية تكساس ،الواليات
المتحدة االمريكية.
 1992 -2درجة دكتوراه الفلسفة في علم األجرام ،قسم علم االجرام ،كلية العلوم االجتماعية،
جامعة انديانا/بنسلفانيا ) ،(Indiana University of Pennsylvaniaمدينة انديانا ،والية
بنسلفانيا ،الواليات المتحدة االمريكية.
 1989 -3درجة ماجستير في علم النفس الصناعي والتنظيمي -قسم علم النفس ،كلية العلوم
واآلداب ،جامعة غرب ميتشجان ) .(Western Michigan Universityكالمازو -والية
ميتشجان ،الواليات المتحدة االمريكية.
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1985 -4
1982 -5
1979 -6
1973 -7

درجة الماجستير في اإلرشاد والتوجيه النفسي ،قسم علم النفس ،كلية التربية -الجامعة
األردنية ،عمان .األردن.
شھادة دبلوم الدراسات العليا )التربية الخاصة( .كلية التربية ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.
درجة البكالوريوس في علم النفس ،رئيسي وعلم االجتماع ،فرعي ،قسم علم النفس،
كلية التربية ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.
شھادة الثانوية العامة ،مدرسة الثورة العربية الكبرى ،الزرقاء ،قسم الثقافة العسكرية،
القوات المسلحة األردنية.

التخصص واالھتمامات
 .1الجريمة والمجرم ،الجريمة المنظمة ،أساليب منع الجريمة ،عدالة األحداث الجانحين ،العدالة الجنائية،
األمن اإلنساني ،ضحايا الجريمة ،المخدرات والمجتمع ،اإلصالح والتأھيل ،سيكولوجية اإلرھاب،
سيكولوجية الجريمة ،الظواھر االجرامية المستحدثة.
 .2علم النفس ،علم النفس الجنائي ،علم النفس العسكري )الحربي( ،علم النفس االجتماعي ،علم النفس
الصناعي والتنظيمي ،علم االجتماع الجنائي ،علم االجتماع الشرطي ،االضطرابات السلوكية واالنفعالية.
 .3الطرق اإلحصائية ،اإلحصاء التربوي ،طرق البحث االجتماعي .مناھج البحث في التربية وعلم النفس.

رسائل الماجستير والدكتوراه
 1985رسالة الماجستير األولى  -بعنوان:
"العوامل المساھمة في تكرار السلوك الجانح لدى األحداث الجانحين المكررين في األردن" .رسالة
ماجستير في اإلرشاد والتوجيه النفسي ،قسم علم النفس ،كلية التربية -الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.
.1985
 1989رسالة الماجستير األولى  -بعنوان:
Techniques for Increasing Writing and Reading Proficiency of International Students.
Western Michigan University, Department of Psychology. College of Arts & Sciences.
Master of Arts. Kalamazoo, Michigan, U.S.A. 1989.

"استخدام تقنيات علمية لتطوير قدرات القراءة والكتابة لدى الطلبة األجانب في جامعة غرب ميتشجان".
رسالة ماجستير ،قسم علم النفس ،كلية العلوم واآلداب -جامعة غرب ميتشجان .كالمازو -ميتشجان،
الواليات المتحدة األمريكية.1989 .
 1992رسالة الدكتوراه -بعنوان:
The Level of Depression and Anxiety among Juvenile Delinquents and
Non-delinquents in Jordan. Doctoral Dissertation, Ph.D., Department of Criminology, College of
Social Sciences. Indiana University of Pennsylvania. Indiana, PA. U.S.A. 1992.

"قياس مستوى القلق واالكتئاب لدى اإلحداث الجانحين وغير الجانحين في األردن" .رسالة دكتوراه الفلسفة
قسم علم األجرام ،كلية العلوم االجتماعية .جامعة إنديانا -بنسلفانيا ،مدينة إنديانا -والية بنسلفانيا،
الواليات المتحدة األمريكية ،عام .1992
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تثبيت في الخدمة الدائمة في الجامعة األردنية -األردن .االحد الموافق .2012/03/04
أستاذ علم اإلجرام  -قسم علم النفس  -كلية اآلداب -الجامعة األردنية ،عمان ،األردن .اعتبارا ً من الفصل
الدراسي الثاني للعام  .2011/2010قرار رقم ) (2011/40تاريخ .2011/1/24
أستاذ علم اإلجرام  -قسم علم النفس التربوي -كلية العلوم التربوية -الجامعة الھاشمية ،الزرقاء ،األردن.
.2011 -2009
أستاذ علم اإلجرام  -قسم علم االجتماع -كلية العلوم االجتماعية -جامعة مؤتة ،الكرك .األردن.
.2009 - 2007
أستاذ مشارك  -قسم علم االجتماع -كلية العلوم االجتماعية -جامعة مؤتة ،الكرك ،األردن.2006-2004 .
أستاذ مشارك  -قسم علم االجتماع -كلية اآلداب -جامعة مؤتة ،الكرك -األردن.2004 -2000 .
تثبيت في الخدمة الدائمة في جامعة مؤتة الكرك -األردن .الموافق .2000/9/17
أستاذ مساعد  -قسم علم االجتماع -كلية اآلداب -جامعة مؤتة ،الكرك -األردن.2000 -1996 .
أستاذ مساعد  -قسم علم النفس -كلية العلوم التربية -جامعة مؤتة ،الكرك -األردن.1996 -1992 .
مساعد باحث في مركز دراسات وأبحاث الجريمة ،جامعة انديانا في بنسلفانيا .بنسلفانيا -الواليات المتحدة.
.1992 -1989

  
1996 -1992
2004 -1996
1997 -1996
2003 -2001
2003 -2002
2004 -2003
2004 -2003
2010 -2004
2012 -2007
2017 -2009
2010 -2009
-2011حتى اآلن

عضو ھيئة تدريس في قسم علم النفس -كلية العلوم التربوية ،جامعة مؤتة ،الكرك ،األردن.
عضو ھيئة تدريس في قسم علم االجتماع -كلية اآلداب ،جامعة مؤتة -الكرك -األردن.

عضو ھيئة تدريس في قسم العلوم االجتماعية -كلية الملك فھد األمنية ،الرياض،
المملكة العربية السعودية.
عضو ھيئة تدريس في أكاديمية العلوم الشرطية -الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة.
محاضر غير متفرغ -كلية الدراسات العربية واإلسالمية ،دبي -اإلمارات العربية المتحدة.
باحث -مركز البحوث والدراسات الشرطية -اإلدارة العامة لشرطة أبو ظبي -وزارة الداخلية.
اإلمارات العربية المتحدة.
محاضر غير متفرغ -جامعة أبو ظبي ،أبو ظبي -اإلمارات العربية المتحدة.
عضو ھيئة تدرس  -قسم علم االجتماع -كلية العلوم االجتماعية -جامعة مؤتة ،الكرك -األردن.
محاضر غير متفرغ  -أكاديمية الشرطية الملكية ،عمان -األردن.
عضو مجلس أمناء جامعة الزيتونة ،عمان -األردن.
عضو ھيئة تدريس  -قسم علم النفس التربوي -كلية العلوم التربوية ،الجامعة الھاشمية،
الزرقاء -األردن
عضو ھيئة تدريس  -قسم علم النفس ،كلية اآلداب ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.
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العمل في مجاالت أخرى
 داﺋﺮة اﻟﻣﺧﺎﺑﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷردﻧﻴﺔ1975 -1974
. عمان،& العمل في دائرة المخابرات العامة
. مكتب مخابرات الرصيفة،& مديرية مخابرات الزرقاء
.( الدورة االستخبارية، دورة المظلين األولى للمخابرات العامة،الدورات التدريبية )دورة الصاعقة

7 %     8% 1982 &1979
. &"    : ;  &* 9 .1
.     8% .*  <=      

#

$   .2

.     8% .*  <=   :  #

#

$ .3

.     8% . %    0  ") &>!  .4

USA

: العمل في الواليات المتحدة األمريكية1992-1987

1. - Assistant Therapist.
Staff-Center for Developmentally Disabled Adults Western Michigan
University. Kalamazoo, Michigan, U.S.A. 1987- 1989.
2. - Staff Member.
Staff- Reserve Desk in Waldo Library, Western Michigan University.
Kalamazoo, Michigan, USA. 1988-1989.
3. Graduate Assistantship.
Indiana University of Pennsylvania.
Indiana, Pennsylvania. USA. 1989-1991.
4. Research Assistantship.
Criminology Research Center.
Indiana University of Pennsylvania.
Indiana, Pennsylvania, USA. 1991-1992.
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*  2015 - 2013عميد كلية اآلداب -الجامعة األردنية -عمان -األردن .قرار رقم ) ،(2013/121تاريخ
.2013/8/26
*  2011 -2010مستشار رئيس الجامعة الھاشمية ،الزرقاء -األردن .قرار رقم :دم ب35899/11/
* 2008 -2004

عميد شؤون الطلبة -جامعة مؤتة -الكرك-األردن.

*  2001 -1999عميد شؤون الطلبة -جامعة مؤتة -الكرك .األردن.
*  1998 -1997عميد كلية العلوم واآلداب -جامعة مؤتة -فرع معان) ،جامعة الحسين حاليا( األردن.
* 1997 -1996

نائب عميد كلية العلوم واآلداب -جامعة مؤتة -فرع معان) ،جامعة الحسين حاليا( األردن.

* 1996 -1995

نائب عميد كلية العلوم التربوية -جامعة مؤتة ،الكرك -األردن.

* 1995 -1995

مساعد عميد كلية العلوم التربوية– جامعة مؤتة ،الكرك -األردن.

* 2001 -1999

رئيس قسم علم االجتماع ،كلية اآلداب -جامعة مؤتة ،الكرك -األردن.

*  1995 -1994مشرف برنامج إعداد وتأھيل المعلمين ،كلية العلوم التربوية) ،برتبة رئيس قسم(.
جامعة مؤتة ،الكرك ،األردن.
*  1994 -1993رئيس قسم معلم الصف والمجال ،كلية العلوم التربوية ،جامعة مؤتة،الكرك ،األردن.
)أول رئيس للقسم(.

المھارات اللغوية والتقنية
المحادثة
الكتابة
القراءة
المھارات اللغوية:
**********************************************************
اللغة العربية )اللغة أالم(
اللغة اإلنجليزية

ممتاز
ممتاز

ممتاز
ممتاز

ممتاز
ممتاز

المھارات التقنية:
*******************************************************
 .1مھارات شخصية في استخدام الحاسوبPower point, Word, Windows, 95, 98, 2010, XP ،
 .2مھارات إحصائية ،استخراج المعادالت اإلحصائية بأستخدام .SPSS
 .3شھادة ) (ICDLمركز تطوير أعضاء ھيئة التدريس ،جامعة مؤتة ،الكرك -األردن.
.2005/01/12 -2004/10/10
 .4شھادة ) (INTELمركز تطوير أعضاء ھيئة التدريس ،جامعة مؤتة ،الكرك -األردن.
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.2005/5/18 -2005/03/14

Research Referee:
تحكيم األبحاث:
*************************************************************
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مجلة مؤتة للبحوث والدراسات – جامعة مؤتة.
مجلة دراسات – الجامعة األردنية.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -تقييم رسائل ماجست ير ودكتوراه ،عمان -األردن .صندوق
البحث العلمي.
جامعة نايف للعلوم األمنية -الرياض ،المملكة العربية السعودية.
مجلة اتحاد الجامعات العربية ،عمان األردن.
مجلة العلوم االنسانية ،جامعة البحرين ،مملكة البحرين.
مجلة العلوم األجتماعية ،مجلس النشر العلمي ،جامعة الكويت .دولة الكويت.

Editorial Board:
1. UCPN Newsletter Editorial Committee. Sharjah, UAE.
2. International Review of Criminal Law.
3. The American Biographical Institute: Research Board of Advisors,
Distinguished Member Since 2001.

عضوية الجمعيات العلمية:
***********************************************************
American Sociological Association
 .1جمعية علم االجتماع األمريكية
Jordanian Psychological Association
 !  "  .2
Academy of Criminal Justice Sciences
.3مجلة العدالة الجنائية
Jordan Society for Profession and Work Ethics.
 .4الجمعية األردنية ألخالقيات العمل والمھنة
 .5جمعية كليات اآلداب في الجامعات اعضاء اتحاد الجامعات العربية مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب.

********************************
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الخبرات التدريسية
الجامعة األردنية  -كلية اآلداب
قسم علم النفس
 .1مبادئ علم النفس )انجليزي(
 .2علم النفس )لطب األسنان(
 .3موضHHHHHوع خHHHHHاص فHHHHHي علHHHHHم
النفس
 .4علم نفس النمو لطلبة علم النفس
 .5علم نفس النمو )لكلية التأھيل(
 .6مبادئ اإلحصاء
 .7مشHHHHHHHكالت أسHHHHHHHرية الوقايHHHHHHHة
والعالج
 .8سيكولوجية الجريمة
 .9األسس النفسية للسلوك االجتماعي
 .10علم نفس الشخصية

الجامعة األردنية  -كلية اآلداب
قسم علم النفس
 .1مناھج البحث في علم النفس
 .2علم النفس االجتماعي )(2
 .3النمو االنساني )(2

الجامعkkkة الھاشkkkمية  -كليkkkة العلkkkوم
التربوية،قسم علم النفس التربوي
 .1العنف األسري
 .2االضطرابات السلوكية واالنفعالية
 .3علم نفس الشخصية
 .4جنوح األحداث
 .5علم النفس السريري
 .6علم النفس االجتماعي
 .7مقدمة في علم النفس
) لطلبة قسم علم النفس(
 .8علم النفس  -متطلب جامعة

 -2011حتى اآلن
كلية اآلداب
=
=

=
=

المستوي
درجة البكالوريوس
=
=

=
=
=
=

=
=
=
=

=
=
=
=

=
=
=
=

=
=
=
=

=
=
=
=

=
=
=
=

=
=
=
=

 -2011حتى اآلن
الدراسات العليا
=
=
=

=
=
=

2010 -2009
كلية العلوم التربوية
=
=
=
=
=
=
=
= =
=
= =
كلية الطب-الصحة العامة وطب
األسرة
كلية العلوم التربوية
كلية العلوم التربوية
كلية العلوم التربوية
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المستوي
درجة الماجستير
درجة الماجستير
درجة الماجستير

المستوي
درجة البكالوريوس
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=

اللغة
اللغة االنجليزية
اللغة العربية
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=

اللغة
انجليزي/عربي
انجليزي/عربي
انجليزي/عربي

اللغة العربية
=
=
=
=
=
=
=
=
انجليزي/عربي
اللغة العربية
اللغة العربية
اللغة العربية

جامﻌة مؤتة -كلية اآلداب

قسم علم االجتماع
 .1انحراف األحداث
 .2مدخل إلى علم االجتماع
 .3طرق إحصائية )(1
 .4طرق بحث اجتماعي )(1
 .5علم اجتماع عائلي
 .6علم النفس االجتماعي
 .7علم الجريمة
 .8المخدرات والمجتمع
 .9المشكالت االجتماعية
 .10علم االجتماع الطبي
 .11مدخل إلى علم االجتماع
 .12التربية الوطنية
 .13مدخل إلى العنف األسري

جامﻌــة مؤتــة -كليــة الﻌلــوم
التربوية -قسم علم النفس
 .1مبادئ علم النفس
 .2مبادئ علم النفس التربوي
 .3مبادئ في القياس والتقويم
 .4سيكولوجية اللعب
 .5علم نفس الطفولة والمراھقة
 .6مدخل إلى اإلحصاء التربوي
 .7علم النفس التنظيمي
 .8علم نفس الشخصية
 .9مدخل في القياس والتقويم
 .10مقدمة في علم النفس االجتماعي
 .11مناھج البحث في التربية
وعلم النفس
كليــة الدراســات اإلســالمية-
دبي -قسم متطلبات الكلية
 .1مدخل إلى علم النفس
جامﻌـــة أبـــو ظبـــي – كليـــة
الﻌلوم واآلداب ،قسم علم النفس

General Psychology

2009 -1998
كلية اآلداب
= = = =
= = = =
= = = =
= = = =
= = = =
= = = =
= = = =
= = = =
= = = =
= = = =

اللغة

المستوي
درجة البكالوريوس

اللغة العربية

كلية العلوم واآلداب -فرع معان

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

= =

=

=

=

=

=

=

=

1996 -1992
كلية العلوم التربوية
=
= =
=
= =
=
= =
=
= =
=
= =
=
= =
=
= =
=
= =
=
= =
=
= =
=
= =

اللغة

المستوى
درجة البكالوريوس

=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=

الHHHHHHHدبلوم العHHHHHHHام فHHHHHHHي
التربية

=

= =

اللغة العربية

=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=

=

=

2003 -2002

المستوي

اللغة

اإلمارات العربية المتحدة
=
=
=

درجة البكالوريوس
=
=

اللغة العربية

المستوي

اللغة

2004 -2003
اإلمارات العربية المتحدة
كلية العلوم واآلداب
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درجة البكالوريوس

اللغة اإلنجليزية

الدراسات الﻌليا
جامﻌة مؤتة
الدراسات الﻌليا
 .1ديناميات الجماعة
 .2العنف األسري
 .3الجرائم المستحدثة
 .4علم االجتماع واإلصالح المجتمعي
 .5اإلرشاد النفسي في المؤسسات
اإلصالحية
 .6نظريات الجريمة المعاصرة
 .7التنمية والجريمة
 .8علم ضحايا الجريمة
 .9السياسة العقابية الحديثة
 .10علم النفس الجنائي
 .1اإلصالح والتأھيل
 .2أنماط الجريمة
 .3علم نفس اجتماعي  /متقدم
 .4تحليل السياسات االجتماعية
 .5حلقة بحث في التغير االجتماعي
والتنمية
 .6حلقة بحث في اإلحصاء االجتماعي
 .7حلقة بحث في األمن اإلنساني
 .8حلقة بحث في نظريات الجريمة

اللغة

درجة الماجستير

2009 -1997
الدراسات العليا
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=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
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=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=

= = =
= = =
= = =
= = =
= = =
= = =
= = =
= = =

=
=
=
=
=
=
=
=

التنمية القيادية
ماجستير /علم الجريمة
ماجستير /علم الجريمة
ماجستير /علم الجريمة
ماجستير /علم الجريمة
ماجستير /علم الجريمة
ماجستير /علم الجريمة
ماجستير /علم الجريمة
ماجستير /علم الجريمة
ماجستير /علم الجريمة
ماجستير /علم الجريمة

انجليزي/عربي
انجليزي/عربي
انجليزي/عربي
أنجليزي/عربي
أنجليزي/عربي
أنجليزي/عربي
أنجليزي/عربي
أنجليزي/عربي
أنجليزي/عربي
أجليزي/عربي
أنجليزي/عربي

درجة الدكتوراه
دكتوراه /علم الجريمة
دكتوراه /علم الجريمة
دكتوراه /علم الجريمة
دكتوراه /علم الجريمة
دكتوراه /علم الجريمة
دكتوراه /علم الجريمة
دكتوراه /علم الجريمة
دكتوراه /علم الجريمة
دكتوراه /علم الجريمة

أنجليزي/عربي
أنجليزي/عربي
أنجليزي/عربي
أنجليزي/عربي
أنجليزي/عربي
أنجليزي/عربي
أنجليزي/عربي
أنجليزي/عربي
أنجليزي/عربي

التدريس في الكليات األمنية والﻌسكرية:
أكاديمية الشرطة الملكية األردنية

المواد
 .1ظواھر إجرامية مستحدثة
 .2أساليب البحث العلمي
 .3عدالة جنائية
 .4علم النفس الجنائي
 .5نظريات الجريمة

أكاديمية الشرطة الملكية األردنية
 -2007حتى اآلن
=
= = =
=
= = =
=
= = =
=
= = =
=
= = =
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درجة الماجستير

اللغة عربية

ماجستير/عدالة جنائية
ماجستير/عدالة جنائية
اإلصالحية
ماجستيرإدارة المؤسسات
=
ماجستير إدارة المؤسسات اإلصالحية
=
ماجستيراإلستراتيجيات اإلدارية واألمنية

= =
=

=

=
=

=
=

أكاديمية الﻌلوم الشرطية
الشارقة  -قسم التﻌليم
 .1علم األجرام )(1
 .2علم األجرام )(2
 .3علم األجرام )(3
 .4الثقافة المھنية
 .5الثقافة الشرطية
 .6علم االجتماع الشرطي )(1
 .7علم االجتماع الشرطي )(2
 .8أساليب منع الجريمة )الضحايا(
 .9أساليب منع الجريمة:
)رعاية األحداث(
 .10أساليب منع الجريمة:
)حماية اآلداب العامة(
 .11مجتمع اإلمارات العربية

كلية الملك فھد األمنية
قسم الﻌلوم االجتماعية
 .1علم األجرام والعقاب

المستوي

2003 -2001
كلية الضباط
اإلمارات العربية المتحدة
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=

=

=

=

اللغة

درجة البكالوريوس

اللغة العربية

=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=

=

=

=

1997 -1996
المملكة العربية السعودية،الرياض

المستوى

كلية الملك فھد األمنية

درجة البكالوريوس

=
=
=
=

=
=
=
=

=

=

=
=
=
=
=

اللغة
اللغة العربية

كلية الﻌلوم الشرطية ،الجناح الﻌسكري
1995 -1993
جامﻌة مؤتة
 .1نظم العدالة الجنائية
 .2علم النفس الحربي

العلوم الشرطية ،الجناح العسكري
العلوم العسكرية الجناح العسكري
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درجة البكالوريوس

=

=

اللغة العربية

= =

األبحاث العلمية المنشورة
1999

مشكالت طلبة كلية العلوم واآلداب في جامعة مؤتة -فرع معان وعالقتھا ببعض المتغيرات
)دراسة مسحية( الجامعة األردنية ،مجلة دراسات ،العلوم التربوية ،المجلد  ،26العدد )،(1
 ،1999ص ) .238 -223مشترك(

1999

الخصائص االجتماعية واالقتصادية للنساء المذنبات في األردن .جامعة حلوان ،كلية الخدمة
االجتماعية ،مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية العدد ).1999 ،(7
ص ) .293 -264مشترك(

2000

Depression Levels between Male and Female College Students

جامعة أسيوط – مجلة كلية التربية ،المجلد  ،16العدد ) .2000 ،(1ص) .21 -1منفرد(
2001

Estimation and Differentials of Birth Intervals in Jordan: A Detailed life.
Table Analysis

جامعة مؤتة ،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ،سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
المجلد ) ،(16العدد ) .2001،(3ص ) .43 - 9مشترك(
2001

اثر بعض المتغيرات الديموغرافية على المكانة االجتماعية للمھن -جامعة الكويت /مجلة
العلوم االجتماعية ،المجلد  ،29العدد ) ،(3خريف  .2001ص ) .141 -121مشترك(

2002

مستوى القلق عند طلبة الجامعة وعالقته ببعض المتغيرات الديموغرافية .كلية التربية،
جامعة أسيوط .المجلد  ،18العدد ) .2002 ،(2ص ) .33 -1مشترك(

2004

فحص نظرية ھيرشي -الضبط االجتماعي في األردن .جامعة حلوان ،كلية الخدمة
االجتماعية ،مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية) .أكتوبر .(2004
)مشترك(
 #مستوى ضغط العمل لدى العاملين في اإلدارة العامة لشرطة أبو ظبي وأثرة على
األداء الوظيفي "دراسة تطبيقية" .مركز البحوث والدراسات الشرطية -اإلدارة العامة
لشرطة أبو ظبي ،وزارة الداخلية ،اإلمارات العربية المتحدة .العدد ) .2004 ،(24ص.72 -1
)منفرد(

2004

محددات السلوك اإلجرامي لدى سجناء المنشآت اإلصالحية والعقابية في أمارة أبو ظبي.
مركز البحوث والدراسات الشرطية -القيادة العامة لشرطة أبو ظبي ،وزارة الداخلية،
اإلمارات العربية المتحدة .العدد )) .2004 ،(29منفرد(

2006

أثر ضغط العمل لدى العاملين باإلدارة العامة لشرطة أبوظبي على أدائھم الوظيفي .جامعة
مؤتة ،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ،سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية .المجلد )،(21
العدد ) .2006 ،(3ص ) .166 -137منفرد(

2004

14

2006

الخصائص الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية للجناة في الجرائم المرتبطة بالجنس في
المجتمع العُماني .جامعة مؤتة ،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ،سلسلة العلوم اإلنسانية
واالجتماعية .المجلد ) ،(21العدد ) .2006 ،(5ص) .109 -87مشترك(

2007

الخصائص الشخصية لألزواج الذين يستخدمون العنف الجسدي ضد زوجاتھم في محافظة
)ينبع البحر( في المملكة العربية السعودية وفق مقياس )منيسوتا متعدد االوجة( .جامعة
مؤتة ،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ،سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
المجلد ) ،(22العدد ) .2007 ،(5ص ) .132 -105مشترك(

2007

اتجاھات السجناء نحو رجال الشرطة" :دراسة تطبيقية في مراكز اإلصالح والتأھيل
األردنية" .جامعة البحرين ،مجلة العلوم اإلنسانية .العدد )) .2007 ،(15منفرد(

2007

أثر المشكالت التي تواجه الطالبات المقيمات في السكنات الجامعية والمقيمات مع أسرھن.
جامعة األزھر ،مجلة كلية التربية .للبحوث التربوية والنفسية واالجتماعية .العدد )،(132
الجزء األول ،يناير .2007ص ) .256 -236منفرد(

2007

اإلجراءات األمنية المستخدمة لدى مراكز نظم المعلومات في شرطة أبو ظبي و جامعة مؤتة
وأثرھا في الحد من جرائم الحاسوب .جامعة البحرين ،مجلة العلوم اإلنسانية.
)مقبول للنشر) .(2007/03/24 ،منفرد(

2009

جرائم االتجار بالبشر والممارسات السلوكية كأحد أشكال الجريمة المنظمة .جامعة مؤتة،
مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ،سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية .المجلد )(24
العدد )) .2009 ،(2منفرد(

2010

الوصم االجتماعي واتجاھات طلبة الجامعات األردنية نحو المصابين بمرض االيدز،
 "  "") .  %مقبول للنشر) .(2010 ،مشترك(

عضو لجنة مناقشة لرسائل الماجستير والدكتوراه
 2005عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم علم االجتماع/تخصص علم الجريمة ،جامعة مؤتة
للطالبة شرين الياس دبابنة ،والموسومة ب "جرائم بطاقات االئتمان في األردن :دراسة وصفية
استطالعية" .المناقشة في الموافق .2005/01/06

 2005عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم علم االجتماع/تخصص علم الجريمة جامعة مؤتة
للطالبة منال ادلمة الشقور والمسومة ب " العالقة بين الخصائص الشخصية واألسرية وإشكال
 @.2005/05/17 G=%  *= 9# ." C %! @AB   " C D *  E

 2005عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم علم االجتماع/تخصص علم الجريمة جامعة مؤتة
للطالبة نسرين محمود الكركي ،والموسومة ب "الصراعات الزوجية والعنف ضد األطفال في
15

محافظة الكرك" .المناقشة في  .2005/05/17 G=%

 2006عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم علم االجتماع/تخصص علم الجريمة  I
للطالب حسين محمد صالح الجازي ،والموسومة ب "العنف األسري في البادية الجنوبية األردنية:
دراسة ميدانية" .المناقشة في الموافق .2006/01/05

 2006عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير قسم في علم االجتماع /تخصص علم الجريمة  I
للطالب ھشام عبد الحميد الضمور ،والموسومة ب " العالقة بين خصائص األطفال العاملين
والسلوك الطائش" .المناقشة في الموافق .2006/01/10

 2006عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في علم قسم االجتماع /تخصص علم الجريمة  I
للطالب احمد مصلح الواكد ،والموسومة ب " العالقة بين االنخراط في برامج اإلصالح والتأھيل
في المؤسسات العقابية األردنية والعود إلى الجريمة" .المناقشة في الموافق .2006/01/23

 2006عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم االجتماع /تخصص علم الجريمة  I
للطالبة والء عبدالفتاح الصرايرة ،والموسومة ب " الخصائص االجتماعية واالقتصادية والنفسية
للمنتحرين في المجتمع األردني للفترة الواقعة بين  ."2004 -1995المناقشة في الموافق
.2006/05/11

 2006عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم علم االجتماع /تخصص علم الجريمة ،جامعة مؤتة
للطالب خالد عطا ﷲ الدرارجة ،والمسومة ب "نمط الشخصية وعالقته بالسلوك المنحرف:
دراسة ميدانية في لواء المزار الجنوبي على الصفين العاشر واألول ثانوي .المناقشة في
الموافق .2006/12/21

 2007عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم علم النفس /تخصص اإلرشاد النفسي  I
للطالب نادر احمد المطارنة ،الموسومة ب "مستوى ممارسة المرشد التربوي لمھام العملية
اإلرشادية من وجھة نظر الطلبة المسترشدين في محافظة الكرك" .المناقشة في الموافق
.2007/07/12

 2007عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم علم االجتماع /تخصص علم الجريمة  I
للطالبة ميساء الساكت ،الموسومة ب "فحص فروض نظرية الفرصة على الغش باالمتحانات
في الجامعة"  .المناقشة في الموافق .2007/08/01

 2007عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم علم االجتماع /تخصص علم الجريمة ،جامعة مؤتة
للطالب أمجد كريم قفطان الجازي ،والموسومة ب "العوامل المؤثرة في العنف الموجة ضد
!.2007/08/02 *= 9#  ." = *= 7
2007

عضkkkو لجنkkkة مناقشkkkة رسkkkالة ماجسkkkتير فkkkي اإلرشkkkاد والتربيkkkة الخاصkkkة /تخصkkkص القيkkkاس والتقkkkويم،
جامعة مؤتة للطالب منير خلف السحيمات ،والموسومة ب "بناء اختبار تحصلي في الرياضيات متعدد
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المسkkkkتويات للصkkkkفوف )الثkkkkامن والتاسkkkkع والعاشkkkkر األساسkkkkي( فkkkkي األردن .المناقشkkkkة فkkkkي الموافkkkkق
.2007/12/16

 2007عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم االجتماع /تخصص علم الجريمة ،جامعة مؤتة
للطالب محمد محمود الضمور ،والموسومة ب "اتجاھات القضاة والمحامين والمحكومين نحو
بطء إجراءات التقاضي" .المناقشة في .2007/12/30
2008

عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم االجتماع /تخصص علم الجريمة ،جامعة مؤتة
للطالبة حنين عبدالسالم البطوش والموسومة ب "اتجاھات العاملين مع النزالء في مراكز
اإلصالح والتأھيل األردنية نحو العقوبة السالبة للحرية" .المناقشة في .2008/01/18

2008

عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم االجتماع /تخصص علم الجريمة ،جامعة مؤتة
للطالب عبدﷲ الشول والموسومة ب "اتجاھات طلبة جامعة الطفيلة التقنية نحو دور الضحية في
حدوث الجريمة" .المناقشة في .2008/05/18

2008

عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم االجتماع/تخصص علم الجريمة ،جامعة مؤتة
للطالب سعود البقمي والموسومة ب "أثر ظاھرة اإلرھاب على النواحي االجتماعية واالقتصادية
والنفسية في المجتمعين األردني والسعودي  :دراسة اجتماعية مقارنة" .المناقشة في
.2008/08/21

 2009عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم االجتماع/تخصص علم الجريمة ،جامعة مؤتة
للطالبة فاديه إبراھيم الجفوت والموسومة ب "العنف الموجة ضد كبار السن في دور الرعاية في
المجتمع األردني .المناقشة في .2009/05/11

 2009عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم االجتماع/تخصص علم الجريمة ،جامعة مؤتة
للطالب فالح محمد الشمري والموسومة ب "جريمة ابتزاز النساء ودور جھاز الحسبة في
مكافحتھا :دراسة ميدانية في مدينة تبوك لعامي ) ."(2008-2007/ 1429-1428المناقشة
في .2009/05/20

 2009عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم االجتماع/تخصص علم الجريمة ،جامعة مؤتة
للطالب سلطان سعود العنزي والموسومة ب " العالقة بين التنمية البشرية والجريمة في المملكة
العربية السعودية خالل الفترة ) .(2007 -1993المناقشة في .2009/05/31

 2009عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم االجتماع/تخصص علم الجريمة ،جامعة مؤتة
للطالب عالء عبدالحفيظ المجالي .والموسومة ب " أشكال التحرش الواقع على الطالبات في
الجامعات األردنية الحكومية والخاصة .المناقشة في .2009/05/31
2009

عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم االجتماع/تخصص علم الجريمة ،جامعة مؤتة

2009

للطالبة ھال حامد عالوي .والموسومة ب " العالقة بين مؤشرات التنمية ومعدالت الجريمة في
األردن ) .(2006-1997المناقشة في .2009/06/01
عضو لجنة مناقشة رسالة دكتوراه في قسم االجتماع/تخصص علم الجريمة ،جامعة مؤتة
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2009

للطالبة نازك محمد الشناق .والموسومة ب "اثر الخصائص االقتصادية واالجتماعية ونمط
الشخصية على أنماط الجرائم لدى النزيالت في مركز أصالح وتأھيل النساء في الجويدة-
المملكة األردنية الھاشمية" .المناقشة في .2009/07/30
عضو لجنة مناقشة رسالة دكتوراه في قسم االجتماع/تخصص علم الجريمة ،جامعة مؤتة
للطالب عمر عبدﷲ المبارك .والموسومة ب " اثر المتغيرات االقتصادية على السلوك الجرمي
في المجتمع األردني من وجھة نظر العاملين في جھاز األمن العام .المناقشة في
.2009/08/13

 2009عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم االجتماع/تخصص علم الجريمة ،جامعة مؤتة
للطالب مشعل عبدالرحمن الرشيدي .والموسومة ب الضبط االجتماعي غير الرسمي في الحد من
السلوك االنحرافي :دراسة ميدانية على طلبة المرحلة القانوية بمنطقة حائل في المملكة العربية
السعودية" .المناقشة في .2009/08/16

 2009عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم االجتماع/تخصص علم الجريمة ،جامعة مؤتة
حبيب حباس الرشيدي .والموسومة ب " اآلثار االجتماعية لتعاطي النخدرات على نزالء سجن
حائل في المملكة العربية السعودية .المناقشة في .2009/08/16
2009

عضو لجنة مناقشة رسالة دكتوراه في قسم االجتماع/تخصص علم الجريمة ،جامعة مؤتة للطالب
طه مبارك الطراونه .والموسومة ب العوامل المؤثرة في تحديد أنماط العنف المستشفيات
الحكومية من وجھة نظر العاملين في أقسام اإلسعاف والطواري :دراسة مسحية" .المناقشة في
.2009/10/28

2009

عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم علم النفس التربوي/تخصص اإلرشاد التربوي،
الجامعة الھاشمية للطالبة نعمت عمر البيطار .والموسومة ب " أثر برنامج إرشاد جمعي بالمعنى
على مفھوم الذات وتقدير الذات واالكتئاب لدى اإلناث الجانحات"( logo Therapy) .
المناقشة في .2009/12/17

 2010عضو لجنة مناقشة رسالة دكتوراه في قسم االجتماع/تخصص علم الجريمة ،جامعة مؤتة
للطالب عبدﷲ سالم عبدﷲ الدراوشة .والموسومة ب " الوصم االجتماعي واتجاھات طلبة
الجامعات األردنية نحو المصابين بمرض االيدز" .المناقشة في .2010/01/13
 2010عضو لجنة مناقشة رسالة دكتوراه في قسم االجتماع/تخصص علم الجريمة ،جامعة مؤتة للطالب
محمد فريج العطوي .والموسومة ب " استخدام المحققين لوسائل التقنيات وعالقتھا بالكشف عن
الجريمة" .المناقشة في .2010/01/13
 2010عضو لجنة مناقشة رسالة دكتوراه في قسم االجتماع/تخصص علم الجريمة ،جامعة مؤتة للطالب
عبدالرحمن بن عبد الحميد السميري .والموسومة ب " اتجاھات المحكومين نحو نظام العدالة
الجنائية في المملكة العربية السعودية" .المناقشة في .2010/01/13
2010

عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم االجتماع/تخصص علم الجريمة جامعة مؤتة للطالب
نايل الشراري الشواوره .والموسومة ب " عوامل تقبل الزوجة في العالقة الزوجية رغم العنف
18

الواقع عليھا من قبل الزوج من وجھة نظر المبحوثات في محافظة الكرك" .المناقشة
.2010/01/14
2010

عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم علم النفس التربوي/تخصص أرشاد تربوي،
الجامعة الھاشمية للطالب زياد منصور الخزاعله " .أثر برنامج إرشادي في تعديل االتجاھات
السلبية لدى الشباب المتأخرين عن سن الزواج" .المناقشة في .2010/04/20

 2010عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم علم النفس التربوي/تخصص أرشاد تربوي الجامعة
الھاشمية للطالب محمد احبيس عبداللطيف الشاللفه .والموسومة ب " فاعلية غرف في مديرية
تربية الرصيفه في تحسين اتجاھات الطلبة نحو االستمرار في الدراسة وتحصيلھم األكاديمي".
المناقشة في .2010/04/28

 2010عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم علم النفس التربوي/تخصص أرشاد االسري الجامعة
الھاشمية للطالبة غادة على حمد المساعدة .والموسومة ب " أثر برنامج تدريبي قائم على التمكين
النفسي في تحسين الحنو على الذات والرضا الزواجي لدى أمھات األطفال المعاقين" .المناقشة
في .2010/06/20
 2010عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم علم النفس التربوي/تخصص علم نفس تربوي
الجامعة الھاشمية للطالبة نداء حسن حسين اعديلي .والموسومة ب " أثر استخدام أساليب التقويم
البديل )ملف انجاز الطالب( في دافعية طلبة الصف الثالث من مرحلة التعليم االساسي" .المناقشة
في .2010/07/22
 2010عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم علم النفس التربوي/تخصص علم نفس تربوي
الجامعة الھاشمية للطالبة لين حكم وصفي الحطاب .والموسومة ب " الدالالت التمييزية لبعض
المتغيرات تبعا لقدرتھا على اكتشاف مشكلة صعوبات التعلم لدى طالب الصف الثالث
األساسي" .المناقشة في .2010/07/25
 2010عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم علم النفس التربوي/تخصص علم نفس تربوي
الجامعة الھاشمية للطالب خلدون إبراھيم الدبابي .والموسومة ب " مدى مراعاة كتب التربية
االجتماعية للصفوف الثالثة األولى في األردن لخصائص المتعلمين" .المناقشة في
.2010/07/25
2011

عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم االجتماع/تخصص علم الجريمة جامعة مؤتة للطالب
حاتم الردادي .والموسومة ب " اتجاھات طلبة الدراسات العليا في الجامعات السعودية نحو القيم
االجتماعية في الحد من الجريمة" .المناقشة .2011/04/14

 2011عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم االجتماع/تخصص علم الجريمة جامعة مؤتة للطالب
عبدﷲ األحمدي .والموسومة ب " دور األجھزة األمنية في الحد من جرائم السرقة في الحرم
المكي في المملكة العربية السعودية" .المناقشة .2011/04/14
 2011عضو لجنة مناقشة رسالة دكتوراه في قسم االجتماع/تخصص علم الجريمة جامعة مؤتة للطالبة
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مريم قطيطات .والموسومة ب " العالقة بين الضغوط االجتماعية العامة والدعم االجتماعي
واستراتيجيات التأقلم والوصم لدى المطلقات قبل الدخول" .المناقشة .2011/05/05
 2011عضو لجنة مناقشة رسالة دكتوراه في قسم االجتماع/تخصص علم الجريمة جامعة مؤتة للطالبة
سھام البداينة .والموسومة ب " أنماط العنف الواقعة على المرأة العاملة في القطاع الصحي في
المملكة األردنية الھاشمية" .المناقشة .2011/05/05
2011

عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم علم النفس/كلية اآلداب ،الجامعة األردنية .للطالبة
سالم عيسى يوسف المعايعة والموسومة ب "عالقة الرضا الوظيفي بخصائص العمل لدى عينة
من العاملين في مراكز خدمة الجمھور عبر الھاتف في عمان" .المناقشة .2011/05/08

2011

عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم علم النفس/كلية اآلداب ،الجامعة األردنية .للطالبة
مجد ربحي محمود الشامي والموسومة ب "مستويات الضغط النفسي والقلق واالكتئاب لدى عينة
من أمھات األطفال التوحيديين في عمان تبعا لبعض المتغيرات الديموغرافية".
المناقشة .2011/07/19

 2011عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم علم النفس/كلية اآلداب ،الجامعة األردنية .للطالبة
أريج محمد عبدالقادر سمرين والموسومة ب "أثر برنامج عالج سلوكي -معرفي في أعراض
اضطراب ما بعد الصدمة النفسية واالكتئاب لدى عينة من ضحايا التعذيب من العراقيين
المقيمن في األردن" .المناقشة االثنين الموافق .2011/12/26
2012

عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم علم النفس التربوي/تخصص اإلرشاد التربوي،
الجامعة الھاشمية للطالبه ايمان ضيف ﷲ سالم ابو محفوظ  .والموسومة ب " فاعلية برنامج
إرشادي وقائي في تحصين طالبات المرحلة الثانوية من التوتر النفسي" .المناقشة االثنين الموافق
.2012/04/23

 2012عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بھا .كلية اللغات ،الجامعة
األردنية .للطالب فھد عبدﷲ الحربي .والموسومة ب "التكيف االجتماعي والنفسي لدى دارسي اللغة
العربية من الناطقين بغيرھا بالجامعة االسالمية بالمدينة المنوره" .المناقشة في .2012/8/5
 2013عضو لجنة مناقشة رسالة دكتوراه في قسم علم االجتماع/كلية اآلداب ،الجامعة األردنية .للطالب جعفر
محمد شفلوت .والموسومة ب "دور األحزاب السياسية في المشاركة السياسية والحراك االجتماعي في
األردن من وجھة نظر طالب الجامعات األردنية :دراسة اجتماعية" .المناقشة يوم الثالثاء الموافق
.2013/12/10
 2013عضو لجنة مناقشة رسالة دكتوراه في قسم علم االجتماع/كلية اآلداب ،الجامعة األردنية .للطالب بدر
سليمان الرفدي .والموسومة ب "دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد في األردن من وجھة
نظر قادة الرأي" .المناقشة يوم الخميس الموافق .2013/12/12
 2013عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم علم االجتماع/كلية اآلداب ،الجامعة األردنية .للطالبة
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ميساء غازي الحامد .الموسومة ب "أثر الطالق على عالقات القربى في قرى جنوب عمان :دراسة
اجتماعية" .المناقشة االحد الموافق .2013/12/15
 2013عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم علم النفس/كلية اآلداب ،الجامعة األردنية .للطالبة شيماء
" .المناقشة االحد الموافق .2013/12/29
محمود محمود موسى سليمان ب "
 2013عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم علم النفس/كلية اآلداب ،الجامعة األردنية .للطالبة موزه على
خلفان النعيمي ب "الصحة النفسية ،القلق واالكتئاب لدى مجھولي النسب في دولة اآلمارت" .المناقشة
االحد الموافق .2013/12/30

األشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه
 2005اإلشراف على رسالة ماجستير في قسم علم االجتماع/تخصص علم الجريمة ،جامعة مؤتة،
) (MMPIللطالب حامد عيد الجھني ،والموسومة ب "الخصائص الشخصية للذكور وفق مقياس
لألزواج الجناة في العنف الجسدي ضد الزوجة في محافظة ينبع البحر في المملكة العربية
السعودية" .رقم دع/107/م .3155/المناقشة في.2005/08/11
 2005اإلشراف على رسالة ماجستير في قسم علم االجتماع /علم الجريمة I  ،للطالب سعيد
بن ناصر بن سالم الحبسي ،والموسومة ب " الخصائص الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية
للجناة في الجرائم المرتبطة بالجنس في سلطنة عمان :دراسة إحصائية  ."1995 -1985المناقشة
في .2005/12/29
 2007اإلشراف على رسالة ماجستير في علم قسم االجتماع /علم الجريمة I  ،للطالب رائد
زكي عمارين ،والموسومة ب "الشخصية واالقتصادية وعالقتھا بالخوف من الجريمة لدى طلبة
جامعة مؤتة" .المناقشة في .2007/05/13
 2008إشراف على رسالة ماجستير في قسم االجتماع /تخصص علم الجريمة ،I  ،للطالب
سليمان العطيات ،الموسومة ب " أثر اإلرشاد الديني على السجناء في المؤسسات اإلصالحية في
المملكة العربية السعودية دراسة تطبيقية في منطقة تبوك" .المناقشة .2008/11/12
 2008اإلشراف على رسالة ماجستير في قسم االجتماع /تخصص علم الجريمة ،I  ،للطالب
عاطف الرواشدة ،الموسومة ب " مفھوم الذات وأثرة في السلوك العدواني لدى أعضاء مراكز
الشباب والشابات في إقليم جنوب األردن" .المناقشة في .2008/12/03
 2008اإلشراف على رسالة ماجستير في قسم االجتماع /تخصص علم الجريمة ،I  ،للطالب
جميل عبدالحميد الوخيان ،الموسومة ب " اتجاھات طلبة الجامعات األردنية الحكومية نحو
اإلرھاب ،أسبابة وطرق الوقاية منه" .المناقشة في .2008/12/23
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 2008اإلشراف على رسالة ماجستير في قسم االجتماع /تخصص علم الجريمة I  ،للطالب
ھايس متعب الشمري الموسومة ب " شمري ،الموسومة ب " اتجاھات الطلبة نحو ظاھرة
"التفحيط" اسبابھا ونتائجھا وطرق الوقاية منھا :دراسة ميدانية على عينة من طلبة مرحلة
الثانوية في مدينة حائل في المملكة العربية السعودية" .المناقشة في .2008/12/24
 2009اإلشراف على رسالة ماجستير -قسم االجتماع /تخصص علم الجريمة ،I  ،للطالب زامل
سند زامل ،الموسومة " أثر المخدرات على السلوك المنحرف من وجھة نظر المتعاطين المكررين
لإلدمان في المملكة العربية السعودية :دراسة تطبيقية في مستشفى األمل".2009/03/25 .
 2009اإلشراف على رسالة ماجستير في قسم االجتماع /تخصص علم الجريمة I  ،للطالب
عبيد حويزي الدوسري موسومة ب " اثر التطور التنموي على نوع الجريمة في محافظة وادي
الدواسر" .المناقشة في .2009/08/02
 2009اإلشراف على رسالة ماجستير في قسم االجتماع /تخصص علم الجريمة ،I  ،للطالب
بسام احمد الحيصة .الموسومة ب " دور العوامل االجتماعية واالقتصادية في جنوح األحداث في
دور تربية وتأھيل األحداث في األردن :دراسة ميدانية .المناقشة في .2009/05/14
 2009اإلشراف على رسالة دكتوراه في قسم االجتماع /تخصص علم الجريمة ،I  ،للطالبة
نائلة سليمان الصرايره ،الموسومة ب " االنحرافات الجنسية لدى نزالء ونزيالت مراكز اإلصالح
والتأھيل األردنية .المناقشة في .2009/07/23
 2009اإلشراف على رسالة دكتوراه في قسم االجتماع /تخصص علم الجريمة ،I  ،للطالبة
بندر حماد المبيضين ،الموسومة ب " استخدام التقنيات الحديثة )الفضائيات ،االنترنت ،الموبايل(
ودورھا على انحراف األحداث :دراسة تطبيقية على مراكز األحداث في األردن .المناقشة في
.2009/12/24
 2010اإلشراف على رسالة ماجستير في قسم االجتماع /تخصص علم الجريمة I  ،للطالب
سعد ھميل الدوسري .الموسومة ب " اتجاھات الطلبة نحو استخدام العقاقير المنبھة ودورھا في
السلوك الدراسي :دراسة تطبيقية على طلبة كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر" .المناقشة في
.2010/01/07
 2010اإلشراف على رسالة دكتوراه في قسم االجتماع /تخصص علم الجريمة ،I  ،للطالب فھد
علي فريح الزھراني .الموسومة ب " العنف األسري الموجھه ضد األطفال في المراحل الدراسية
من عمر ) (18-7بمنطقة تبوك في المملكة العربية السعودية" .المناقشة في .2010/01/19
 2011اإلشراف على رسالة دكتوراه في قسم االجتماع /تخصص علم الجريمة ،جامعة مؤته ،للطالب
عالء عبدالحفيظ المجالي .الموسومة ب " أثر عوامل العنف المجتمعي على التماسك االجتماعي
" .المناقشة الخميس الموافق .2011/12/29
 2012اإلشراف على رسالة ماجستير في قسم االجتماع /تخصص علم الجريمة I  ،للطالبة
عنود الحسنات .الموسومة ب " أثر إستخدام التقنيات اإللكترونيه الحديثه في زيادة العنف لدى طالب
المدارس الثانوية في محافظة الكرك" دراسة ميدانية"" .المناقشة الخميس الموافق .2012/01/05
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 2012اإلشراف على رسالة ماجستير في قسم االجتماع /تخصص علم الجريمة I  ،للطالب
فادي عبدالكريم الطھراوي .الموسومة ب " االنحراف السلوكي للنساء المتزوجات :دراسة ميدانية
من وجھة نظر ضباط الشرطة" .المناقشة الثالثاء الموافق .2012/07/18

المؤتمرات
 1992المؤتمر العلمي السنوي عن العدالة الجنائية ،في مدينة بتسبرج -بنسلفانيا ،الواليات المتحدة األمريكية.
المشاركة في تقديم ورقة عن "تأثير االكتئاب والقلق لدى األحداث الجانحين مقارنة مع غير الجانحين
في األردن".1992 .
 1997مؤتمر عن السكان في مدينة العقبة األردنية ،المشاركة في تقديم ورقة عن "الخصائص العامة للسكان
في محافظتي معان والعقبة" في ندوة السكان في محافظة العقبة.1997/12/02 .
 1999المؤتمر التربوي الثاني "اإلرشاد حق لكل طفل وواجب على كل مرب" مديرية التربية والتعليم في
محافظة مادبا -األردن .المشاركة في تقديم ورقة عن " األحداث الجانحون قضية اجتماعية".
.1999/04/27 -25
 2002مؤتمر الجريمة االقتصادية في عصر العولمة والذي تشرف عليه اإلدارة العامة لشرطة الشارقة في
اإلمارات العربية المتحدة ،عضو لجنة توصيات .للعام .2002/2001
 2002المؤتمر العلمي " التفكير الجماعي لرؤيا مستقبلية أفضل" عضو اللجنة إشراف الشبكة المھنية
المشتركة للمدينة الجامعية ) ،(UCPNالمكونة من )جامعة الشارقة ،الجامعة األمريكية ،كلية
التقنيات العليا )الطالب والطالبات( وأكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة،
المنعقد في .2002/11/03
 2004المؤتمر األول ألمن وحماية األسرة ،المنعقد في اإلدارة العامة لشرطة أبو ظبي ،وزارة الداخلية ،عضو
اللجنة المنظمة للمؤتمر في الفترة من  26 -24أكتوبر .2004
 2004المؤتمر الثاني لألمن والسالمة ،اإلدارة العامة لشرطة أبوظبي ،وزارة الداخلية ،كتاب رقم
/24دأ .2006/الموافق .2004/06/05
 2005المؤتمر العلمي الخاص بالحريات األكاديمية في الجامعات العربية ،المنعقد تحت إشراف مركز
عمان لدراسات حقوق اإلنسان ،عضو المؤتمر المشارك ،عمان خالل الفترة .2005/12/16 -15
الموافق .2005/12/07
 2005مؤتمر "التنمية المستدامة في البادية األردنية ،الفرص والتحديات" .رئيس الجلسة الثانية،
المنعقدة تحت أشراف مركز الثريا للدراسات واالستشارات والتدريب .المنعقد في جامعة
الحسين بن طالل ،معان -األردن .الموافق .2005/12/19
 2006المؤتمر الثامن لإلرشاد التربوي حول رسالة عمان المنعقد في الفترة من )(2006/3/28-27
في محافظة مادبا .وتقديم ورقة حول "سيكولوجية اإلرھاب".2006/01/16 .
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 2007مؤتمر " دور الشرطة والقوات المسلحة في تطوير االقتصاد الوطني في دول مجلس التعاون
الخليجي" .دبي -اإلمارات العربية المتحدة .خالل الفترة من .2007/03/14-12
 2007مؤتمر التنمية البشرية واألمن في عالم متغير .المنعقد في جامعة الطفيلة التقنية خالل الفترة
 .2007/7/12 -10عضو المؤتمر المشارك في ورقة بعنوان"الجھود الدولية المشتركة وأثرھا في
مكافحة نماذج االتجار بالبشر العابرة للحدود .الخميس .2007/07/13
 2008مؤتمر العنف في الجامعات :أسباب وحلول .المنعقد في جامعة الزيتونة األردنية الخاصة .المشاركة في
ورقة عمل عن "العنف الطالبي ودور الجامعات األردنية وطرق مواجھته .األربعاء .2008/05/21
 2010مؤتمر التربية في عالم متغير .المنعقد في الجامعة الھاشمية في الفترة من 2010/04/08-07
رئيس جلسة اإلدارة التربوية ليوم الخميس .2010/04/08
 2010المؤتمر الثاني عشر لإلرشاد التربوي المنعقد في الفترة من  2010/04/27-26في محافظة مادبا،
مديرية التربية والتعليم للواء مادبا .وتقديم ورقة حول )العنف المدرسي األسباب والمظاھر والعالج(.
 2010المؤتمر الوطني لتطوير الخطط الدراسية وأساليب التعليم والتعلم والبحث العلمي في الجامعات األردنية
المنعقد في فندق الرويال/عمان خالل الفترة من .2010/06/17-15
 2010عضو لجنة خطة عمل تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني الدراسية وأساليب التعليم والتعلم والبحث العلمي
)محور أعضاء ھيئة التدريس( ،كتاب رقم رأ 1001942/26/الموافق .2010/9/2
 2011مؤتمر معا للقضاء على ظاھرة العنف المجتمعي المنعقد في جمعية شابات مليح للتنمية االجتماعية،
 .2011/03/16وتقديم ورقة بعنوان )العنف االجتماعي األسباب والحلول(.
 2011المؤتمر الثالث عشر لإلرشاد التربوي المنعقد في الفترة من  2011/05/17-16في محافظة
مادبا ،مديرية التربية والتعليم للواء مادبا .وتقديم ورقة حول )اآلثار النفسية لحوادث المرور(.
 2012مؤتمر اضطرابات االكتئاب والقلق تقيمة كلية الطب وبمشاركة قسم علم النفس ،كلية اآلداب من
).(2012/3/8-6

Workshops

ورشات الﻌمل

1998

المشاركة في ورشة العمل المتعلقة بأعداد دراسة وطنية لتوعية المسنين والقائمين على الرعاية.
شباط.1998 ،

2004

المشاركة في ورشة العمل " الجريمة ،المجرم ،مسرح الجريمة من  2004/11/30_ 28وتقديم
ورقة بعنوان " الجريمة االقتصادية" في جامعة مؤتة ،الجناح العسكري ،كلية العلوم
الشرطية.2004/11/ 23 ،
24

 2005المشاركة في ورشة العمل المتعلقة بالمحور الثاني الوطني ،الموسومة ب "نوعية التعليم
العالي والموائمة" في جامعة عمان األھلية .قرار رقم ) ،(574/57/135يوم الخميس
الموافق .2005/02/17
 2005المشاركة في ورشة العمل المتعلقة بالمحور التاسع للمؤتمر الوطني للتعليم العالي
والبحث العلمي بعنوان "البيئة الجامعية" المنعقدة في رحاب جامعة مؤتة .عضو اللجنة
التنظيمية ،قرار رقم ) ،(2005/110يوم السبت الموافق .2005/03/19
2005

المشاركة في ورشة العمل المتعلقة ب "تأصيل العمل الطالبي في الجامعات األردنية" .عمداء
شؤون الطلبة وتقديم ورقة عمل "كيف نرسخ العمل الطالبي" .جامعة الحسين بن
طالل -معان .يومي .2005/06/24-23

 2005المشاركة في ورشة العمل الوطنية حول الوقاية من حوادث المرور .وتقديم ورقة عمل "
حول الجوانب االجتماعية لحوادث المرور في األردن" .المنعقد في )فندق الھوليدي ان(
بعمان يومي  .2005/07/05-04الموافق .2005/07/03
2006

المشاركة في فعاليات مركز اإلعالميات العربيات في البرنامج التدريبي السابع ،الدورة
الرابعة " اإلعالم لغير اإلعالميين الشباب" في جامعة مؤتة .وتقديم ورقة بعنوان " العنف في
الجامعات".2006/07/19-16 .

2011

المشاركة في فعاليات اليوم العلمي الخامس لعلم النفس ،كلية اآلداب ،الجامعة األردنية،
" العالقات العاطفية بين الطلبة والتثقيف الجنسي" .األربعاء الموافق .2011 /04/27

الندوات والحلقات الﻌلمية

1991

ندوة علمية عن ضحايا ال  AIDSفي السجون .جامعة أنديانا في بنسلفانيا ،انديانا ،بنسلفانيا.
الواليات المتحدة األمريكية.1991 ،

1997

الندوة السكانية التي عقدتھا دائرة اإلحصاء العامة المنعقدة في مبنى المعلمين في عمان ،عضو
مشارك.1997/10/07-06 ،

 1997الندوة السكانية التي عقدتھا دائرة اإلحصاءات العامة في العقبة األردنية ،والمشاركة في تقديم
ورقة عن "الخصائص العامة للسكان في محافظتي معان والعقبة".1997/12/2 .
1997

الندوة السكانية لمحافظات الوسط المعقودة في الجامعة الھاشمية ،عضو مشارك.2003/12/6 ،

2002

ندوة "الوقاية من الجريمة المنظمة" المشاركة في ورقة عمل بعنوان " غسيل األموال كأحد
25

أنشطة الجريمة المنظمة العابرة لحدود الدول والقارات" المنعقدة في وزارة الداخلية-
اإلمارات العربية المتحدة يومي .2002/12/16 -15
2003

ندوة بعنوان :طرق التدريس الجامعي لعلوم الشريعة اإلسالمية واللغة العربية :الواقع والطموح ،كلية
الدراسات اإلسالمية والعربية -دبي .الخميس  3محرم  1424ھجري ،الموافق .2003/03/06

2003

الندوة الدولية" :حول الرؤية الثقافية اإلسالمية في معالجة قضايا حقوق اإلنسان".المنظمة اإلسالمية
للتربية والعلوم والثقافة )ايسيسكو( .المشاركة في تقديم ورقة عن " فئات األحداث المشردون وحقھم
بالحماية والرعاية االجتماعية" .الشارقة -اإلمارات العربية المتحدة.2003/03/17 -15 .

 2003ندوة الشرطة المجتمعية بين النظرية والتطبيق .أشراف مركز بحوث الشرطة ،شرطة الشارقة،
اإلمارات العربية المتحدة.2003/04/14 .
2004

ندوة عن "دور الشرطة في مكافحة الفساد اإلداري" عضو لجنة التوصيات ،المنعقدة في وزارة
الداخلية اإلمارات العربية المتحدة.2004/02/24 -23 .

2004

ندوة الحملة الوطنية للتوعية األمنية عن "األمن مسؤولية الجميع" المنعقدة في المجمع الثقافي،
أبو ظبي تحت أشراف وزارة الداخلية ،اإلمارات العربية المتحدة.2004/04/04 .

2004

ندوة مكافحة االتجار بالبشر ،تقديم ورقة عن " إجراءات مكافحة جرائم االتجار بالبشر والتصدي لھذه
الظاھرة" أشراف معھد الضباط بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الشرطية ،وزارة الداخلية،
اإلمارات العربية المتحدة.2004/05/25-23 .

2005

الندوة الوطنية حول الوقاية من حوادث المرور تقديم ورقة عن "الحوادث على الطرق مشكلة محلية:
الجوانب الصحية " جامعة نايف للعلوم األمنية وجامعة الطفيلة التقنية ،عمان ،األردن.
.2005/07/05 -04

2006

ندوة " العنف في الجامعات :نحو مجتمع جامعي آمن" التي تقيمه عمادة البحث العلمي بالتعاون مع
عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة خالل الفترة ) (2006/2/22-20وتقديم ورقة بعنوان:
"واقع العنف بين الطلبة في الجامعات ،والطلبة الواقعون تحت الخطورة في العنف الجامعي" .كتاب
رقم ).2006/01/16 ،(193/10/106

2006

ندوة " الشرطة المجتمعية بين النظرية والتطبيق خالل الفترة من ) (2006/4/27-26في أكاديمية
الشرطة الملكية ،عمان -األردن .وتقديم ورقة عمل بعنوان " دور الجامعات األردنية في حل المشكالت
بين الطلبة " .خالل الفترة من  .2006/04/27-26رقم )ت د /54/1/ندوات.2006/4/10 ،(11153/

2007

ندوة "دور الجامعات في تحقيق األمن الشامل" المنعقدة في مركز الدراسات اإلستراتيجية
األمنية ،عمان -األردن .المشاركة في ورقة عمل بعنوان":أساليب تحصين الطلبة من التطرف
واألفكار الھدامة" .خالل الفترة من .2007/03/14 -12

2008

ندوة عن " العنف في الجامعات وطرق مواجھته" .ضمن المھرجان الثقافي والفني الثالث
للجامعات األردنية المنعقد في مدينة العقبة ،األردن.2008/05/01 .
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2008

ندوة علمية حول "ظاھرة العنف في الجامعات األردنية وسبيل مواجھتھا" .المنعقد في جامعة
مؤتة ،عمان -األردن .المشاركة في ورقة عمل بعنوان "دور عمادات شؤون الطلبة في
مواجھة العنف الجامعي".2008/05/13 .

2009

ندوة أسس المعاملة العقابية للنزالء في مراكز اإلصالح والتأھيل :مقارنة بالمعايير الدولية .المنعقد في
جامعة مؤتة ،عمان -األردن .المشاركة في ورقة عمل بعنوان "أدارة المؤسسات العقابية :نموذج عن
السجون عن دول الخليج العربي".2009/01/04 .

 2009ندوة عن االتجار بالبشر .المنعقدة في جامعة كولومبيا العالمية /عمان باالشتراك مع السفارة األمريكية
.2009/10/05
2010

ندوة العنف االجتماعي ،مكتب المنسق العام بالتعاون مع الجامعة الھاشمية .الزرقاء مدينة الثقافة
األردنية  .2010رئيس الجلسة الثانية المتعلقة بالعنف االجتماعي أشكاله ،مظاھرة ،أسبابة .المنعقد في
الجامعة الھاشمية .يوم الثالثاء .2010/06/15

2011

ندوة في كلية اآلداب ،الجامعة األردنية بعنوان "العمل االكاديمي واخالقيات المھنة" من خالل الجمعية
األردنية ألخالقيات العمل والمھنة بالتعاون مع الجامعة األردنية  .يوم الخميس الموافق .2011/07/28

 2012ندوة حول "تطبيقات علم النفس في الحياة" .تقديم ورقة عمل بعنوان العنف الطالبي وضرورة التصدي
له في الجامعات األردنية .المنعقد في الجامعة االردنية.2012/11/29 .
 2013ندوة في كلية اآلداب ،الجامعة األردنية عن )ال للمخدرات( بالتعاون مع دائرة مكافحة المخدرات ،مديرية
األمن العام.2013/10/28 .
 2013ندوة عن " دور التسامح في حل الخالفات ونبذ العنف"لقسم علم االجتماع ،كلية اآلداب ،الجامعة األردنية.
.2012/12/04

الدورات التدريبية
 1997استخدام مناھج البحث العلمي في دراسة السلوك اإلجرامي .دورة تدريبية لضباط األمن العام ولمدة
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الھاشمية.1998 .
 1998استخدام مناھج البحث العلمي في دراسة السلوك اإلجرامي .دورة تدريبية لضباط األمن العام ،لمدة
أسبوع في أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية،المملكة العربية السعودية،الرياض .الموافق
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 1999الضغوط النفسية وأثرھا على أداء وإنتاجية العاملين .دورة لموظفين دائرة ضريبة الدخل ،المملكة
األردنية الھاشمية.
 2002دورة تدريبية في أساليب منع الجريمة .دورة تدريب وتأھيل الفرقة األساسية لإلعداد المھني للشرطة
النسائية )األولى( في الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة ،عقدة من .2002/8/28 - /05/04
 2002استخدام األساليب اإلحصائية في العلوم الجنائية .دورة تدريب وتأھيل ضباط الشرطة في الشارقة،
اإلمارات العربية المتحدة ،عقدة من .2002/10/9 - 6
 2002األساليب العلمية الحديثة في مواجھة الجريمة " دورة تدريب وتأھيل ضباط الشرطة في الشارقة،
اإلمارات العربية المتحدة ،عقدة من .2002/10/23 -19
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 2003تطبيقات في علم الجريمة ،دورة تدريب وتأھيل الفرقة األساسية لإلعداد المھني للشرطة النسائية
)الثانية( في الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة ،عقدة من .2003/07/09 -/04/03
 2003الدورة التنشيطية لحرس سمو رئيس الدولة الخاصة عن "مفھوم الثقافة الشرطية" .اإلدارة العامة
لشرطة أبو ظبي .وزارة الداخلية ،اإلمارات العربية المتحدة .المنعقدة في كلية الشرطة أبو ظبي
خالل شھر أكتوبر ونوفمبر لعام .2003
 2004دورات التدريب التنشيطية عن " المھارات السلوكية للمشرفين" لتدريب ضباط الصف
العاملين مع الطلبة الضباط في كلية الشرطة في أبو ظبي ،وزارة الداخلية ،اإلمارات العربية
المتحدة .الموافق من .2004/10/05 -/03/02
 2007دورات التدريب التنشيطية عن " المجني علية الفعلي والمحتمل وأھمية تحديده وحمايته
وتوعية من المخاطر" لتدريب ضباط الصف العاملين مع الطلبة الضباط في كلية الشرطة في
أبو ظبي ،وزارة الداخلية ،اإلمارات العربية المتحدة .في .2004/05/22
 2007دورة تدريبية عن " تنمية مھارات رجال المرور في مجال التوعية المرورية" .المنعقدة في
جامعة الطفيلة التقنية بالمشاركة مع جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،خالل الفترة من
.2007/5/23 -19
 2009دورة تدريب عن " االضطرابات النفسية الناتجة من الصدمات النفسية -االختبارات النفسية في
قياس الصدمات النفسية" لتدريب الكوادر األمنية من الدول العربية ضمن حلقة علمية
موضوعھا )معالجة الصدمات النفسية أثناء الكوارث( .المنعقدة قي جامعة نايف العربية للعلوم
األمنية ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،خالل الفترة من .2009/04/15-11
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خدمة المجتمع المحلي
 1978عضو مؤسس لمركز اإلنماء االجتماعي في حي نزال ،عمان -األردن.
 1993عـضـو لـجـنة لرفـع مـسـتوى الـكـفـاءة فـي الـتـعليـم لمدرستي العراق الثانوية )الذكور واإلناث(
في محافظة الكرك .الموافق .1993/09/15
 1993عـضـو لـجـنة إلجـراء األبـحـاث والـدراسـات الـمـيدانية فـي الـمـنـطقة التابعة لبرنامج بحث
وتطوير البادية األردنية .الموافق .1993/11/21
 1994محاضـرة حـول التـوجيه واإلرشـاد الـمھنـي لـطالب الـصف الـعـاشر في مدرسة فقـوع
الثانويــة للذكور ،محافظة الكرك.الموافق .1994/05/02
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محاضـرة فـي مـديـريـة الـتـنـمـية االجتماعية ،مـحافـظـة الـكـرك بعنوان "اللعب ودوره في
تربية الطفل وتعليمه" .الموافق .1994/08/02

1995

محاضرة في مديرية التنمية االجتماعية ،محافظـة العقبة بعنوان " انحراف األحداث والتفكك
األسرى " .الموافق .1995/02/28

 1995محاضرة في مدرسة وروضة أسامة بن زيد العلمية ،محافظة الكرك بعنوان "اللعب وتأثيره في
تعليم األطفال .الموافق .1995/10/15
1996

محاضرة في مكتب تنمية الشوبك )جمعية المنصورة( محافظة معان بعنوان "اللعب كوسيلة
في تربية الطفل" .الموافق .1995/10/22

1996

محاضـرة فـي مـدرسة خديجة بنت خويلد ،محافظة معان بعنوان " الصحة المدرسية والنفسية
وأثرھا على التحصيل العلمي" .الموافق .1996/11/07

 1996محاضرة في مدرسة بنات معان الثانوية بعنوان "تطوير التعليم في عھد الحسين بن طالل".
الموافق .1996/11/09
1997

رئيس لجنة دراسة إمكانية مساھمة جامعة مؤتة في عمل متحف لآلثار في مبنى قلعة معان
)  العثماني( ،الموافق .1997/08/3

 1997محاضـرة فـي مدرسـة بنـات معان الثانوية بعنوان "الجريمة وأثرھا في أطفال المستقبل".
الموافق .1997/10/13
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 1997رئيس لجنة فرز رقم ) (22لدائرة محافظة معان ،لالنتخابات النيابية لمجلس النواب األردني.
الموافق .1997/10/18
 1998عضو مجلس التطوير التربوي لمدارس منطقة الثنية -الكرك .الموافق .1998/03/01
1998

محاضرة عن "المسكرات والمخدرات وأثرھا في تدمير الشعوب" في ملتقى الوعظ واإلرشاد
الديني في بلدة ذات رأس -الكرك .تنظيم وزارة األوقاف .الموافق .1998/10/20

1999

دورة تدريبية عن "المشكالت التي تواجه الطالبة الجامعية" في الدورة التثقيفية لمشرفات
أسكان الطالبات في عمادة شؤون الطلبة بالجامعة .الموافق .1999/05/06

2003

محاضرة عن " فئات األحداث المشردين وحقھم بالرعاية االجتماعية :نموذج اإلمارات
العربية المتحدة" .ألعضاء ھيئة التدريس في قسم علم االجتماع ،كلية اآلداب -جامعة الشارقة.
الموافق .2003/05/11

رئاسة أو عضوية المجالس
 1996 -1995عضو مجلس كلية العلوم التربوية) ،ممثل قسم علم النفس( جامعة مؤتة ،الكرك -األردن.
 1997 -1996عضو مجلس كلية العلوم واآلداب -جامعة مؤتة ،فرع معان ،األردن.
 1998 -1997رئيس مجلس كلية العلوم واآلداب -جامعة مؤتة ،فرع معان ،األردن.
 2001 -1999عضو مجلس جامعة مؤتة -الكرك -األردن.
 2008 -2004عضو مجلس جامعة مؤتة -الكرك -األردن.
 2001 -1998عضو مجلس كلية اآلداب )ممثل قسم علم االجتماع( جامعة مؤتة ،الكرك -األردن.
 2003-2000عضو مجلس إدارة صندوق التبرعات للطلبة في جامعة مؤتة ولمدة ثالث سنوات،
الكرك -األردن .قرار مجلس أمناء الجامعة .قرار رقم ) ،(39الموافق .2000/5/10
 2003-2001عضو المجلس العلمي ألكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة ،قرار حاكم الشارقة رئيس مجلس
األكاديمية رقم ) (2لسنة.
 2005-2004عضو مجلس الدراسات العليا -جامعة مؤتة ،الكرك .األردن .للعام الدراسي ،2005/ 2004
قرار رقم ) ،(2004/390الموافق .2004/9/28
 2011 -2010عضو مجلس المراجعة المؤسسي لألبحاث المشتركة بين اإلنسان والحيوان ) (IRBفي
الجامعة الھاشمية .قرار رقم ).2010/03/24 ،(2010/24/288
 2013 -2009عضو مجلس أمناء جامعة الزيتونة األردنية .عمان ،األردن.
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 2011-2010عضو المجلس التأديبي األبتدائي ألعضاء ھيئة التدريس في الجامعة الھاشمية.
رقم ) ،(2011/13/204الموافق  .2010/12/16وكتاب رقم أم 1001578/10/13/16/الموافق
.2010/12/22
2013 -2012
2015 -2013
2015 -2013
2015 -2013
2015 -2013

عضو مجلس كلية اآلداب )ممثل قسم علم النفس( الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.
عضو مجلس عمداء الكليات االنسانية ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.
عضو مجلس عمداء الجامعة األردنية ،عمان ،األردن
رئيس مجلس كلية اآلداب -الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.
عضو مجلس الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.

عضوية اللجان المھنية

 1993عضو لجنة مقابلة واختيار المتقدمين من حملة درجتي البكالوريوس والماجستير من اجل
االبتعاث للحصول على درجة الدكتوراه في التخصصات المختلفة في كلية العلوم التربوية،
جامعة مؤتة .الموافق.1993/03/31.
 1993عضو لجنة قبول طلبة الماجستير في علم النفس -كلية العلوم التربوية ،جامعة مؤتة ،الكرك -األردن.
الموافق .1993/08/18
 1994عضو لجنة الخطة الدراسية في جامعة مؤتة ،الكرك -األردن .الموافق .1994/05/10
 1994عضو لجنة مراجعة خطط البرامـج األكاديمية ) البكالـوريوس ،الدبلوم العام في التربية( كلية العلوم
التربوية جامعة مؤتة ،الكرك -األردن .الموافق .1994/08/09
 1994عضو لجنة مراجعة برنامج ماجستير علم النفس -كلية العلوم التربوية ،جامعة مؤتة .الموافق
.1994/08/21
 1995عضو مشارك في برنامج تطوير أساليب التعليم الجامعي ألعضاء ھيئة التدريس ،جامعة مؤتة .الموافق
.1995/12/05
 1996عضو لجنة تحقيق لمخالفات عضو ھيئة تدريس في كلية العلوم التربوية ،جامعة مؤتة ،الكرك ،األردن
الموافق .1996/05/03
 1997عضو لجنة لوضع أسـس تعليمات مناسـبة لتنظيم تحويل مساعدي التدريس إلى محاضرين متفرغين في
جامعة مؤتة .قرار رقم ) ،(97/1539الموافق .1997/11/01
 1998عضو لجنة لتحديد االمتحان الشامل لبرنامج ماجستير التنمية القيادية ،جامعة مؤتة .ووضع ألسئلة
وأجراء االمتحان والتصحيح .قرار رقم ) ،(98/552الموافق .1998/04/15
 1999عضو لجنة البحث العلمي في كلية اآلداب ،جامعة مؤتة .للعام الجامعي ) ،(2000/1999الموافق
.1999/09/02
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 2000عـضـو لـجـنة مـراجـعـة تعـلـيمات مـنح درجـة الـبـكالـوريوس الـمعـمـول بـھا فـي جامعة مؤتة ،قرار
رقم ) ،(2000/105الموافق .2000/02/29
 2000عضو مجلس إدارة مدرسة جامعة مؤتة النموذجية .قرار رقم ) ،(2000/196الموافق.2000/05/23

 2004عضو لجنة تأليف كتاب العنف األسري ،كلية العلوم االجتماعية ،جامعة مؤتة ،قرار رقم
) (2004/7الموافق .2004/11/10
 2004عضو لجنة لدراسة إمكانية فتح برنامج ماجستير في اإلرشاد النفسي واالجتماعي في كلية العلوم
االجتماعية ،جامعة مؤتة ،الكرك -األردن .قرار رقم )بال ،(2004/الموافق .2004/12/01
 2005عضو لجنة مھمتھا وضع تصور شامل لحفل افتتاح االحتفال بمناسبة مرور ) (25عاما ً على تأسيس
الجامعة ،جامعة مؤتة ،الكرك -األردن .قرار رقم ) ،(2005/672الموافق .2005/07/13
 2005عضو لجنة لدراسة المشكالت الدراسية لطلبة تخصص الرياضيات والحاالت المشابھة لھا ،جامعة مؤتة،
الكرك -األردن .قرار رقم ).2005/07/18 ،(2005/684
 2005عضو لجنة مھمتھا دراسة حال كل طالب فقد مقعده الدراسي ،جامعة مؤتة ،الكرك -األردن .قرار رقم
).2005/08/16 .(2005/785
 2005عضو لجنة مھمتھا صياغة مبررات استحداث تخصص ،2006/6/4قرار رقم ) (2006/624علم النفس
التطبيقي في قسم علم النفس /كلية العلوم االجتماعية ،جامعة مؤتة .بناء على قرار مجلس العمداء رقم
 ،2005/326الموافق .2005/08/23
 2005عضو لجنة مھمتھا إعداد التقرير السنوي لجامعة مؤتة .للعام الجامعي ) ،(2005/2004قرار رقم
) ،(2005/1290الموافق .2005/12/19
 2006عضو لجنة لإلشراف على إدارة صندوق التكافل والتضامن للعاملين في جامعة مؤتة ،قرار رقم
).2006/4/16 ،(2006/437
 2006عضو لجنة مھمتھا دراسة إعفاء الرسوم الدراسية لطلبة الماجستير في جامعة مؤتة ،قرار رقم
) ،(2006/488الموافق .2006/04/26
 2006عضو لجنة مھمتھا دراسة موضوع وإقامة قرية طالبية في حرم جامعة مؤتة .الموافق
.2006/05/03
 2006عضو لجنة مھمتھا التحقيق في كتابه رئيس ديوان المحاسبة بخصوص االستيضاح رقم )(62
لسنة  2006المتعلقة بتدقيق حسابات صندوق قروض الطلبة المدنيين وصندوق المنح
والمساعدات والقروض لطلبة الدراسات العليا لعام  2003وعام  ،2004جامعة مؤتة .قرار رقم
) ،(2006/624الموافق .2006/06/04
 2007عضو لجنة األعداد واألشراف والمتابعة إلجراء االمتحان الشامل في تخصص علم الجريمة ،جامعة مؤتة.
الموافق .2007/03/04
 2008عضو لجنة مھمتھا النظر في مشروع التعليمات المقترحة للمدرسة النموذجية في جامعة مؤتة
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من جميع الجوانب القانونية ،واإلدارية ووضع توصيات .قرار رقم  .2008/222الموافق .2008/5/20
 2010عضو لجنة تحقيق لعضو ھيئة تدريس في الجامعة الھاشمية ،كتاب رقم رأ 53772/225/الموافق
.2010/06/01
2010
2010
2013
2013

عضو لجنة الدراسات العليا /كلية العلوم التربوية ،الجامعة الھاشمية ،كتاب رقم
ع ت .100370/23/17/الموافق .2010/09/26
عضو لجنة المشاريع والمھام العلمية /كلية العلوم التربوية ،الجامعة الھاشمية ،كتاب رقم
ع ت .100370/23/17/الموافق .2010/09/26
عضو لجنة تحقيق في الشكوى المقدمة ضد موظفة في عمادة شؤون الطلبة من قبل مديرة دائرة االرشاد
الطالبي في عمادة شؤون الطلبة .ايلول.2013 ،
عضو لجنة مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب ،مجلة علمية نصف سنوية محكمة .تصدر عن الجمعية
لكليات اآلداب في الجامعات األعضاء في اتحاد الجامعات العربية.

المقاالت المنشورة في الصحف
 .1االصالح السياسي والشباب ،متى نلمسه على ارض الواقع /صحيفة الدستور
 .2الجامعات األردنية والطلبة الجدد /صحيفة الدستور
 .3التجربة األردنية والشباب /صحيفة الدستور
 .4دور الشباب في االنتخابات  /صحيفة الدستور
 .5الدولة األردنية والشباب /صحيفة الدستور
 .6الملك والدعم المتواصل للشباب /صحيفة الدستور
 .7الحراك الوطني المجتمعي للشباب /صحيفة الدستور
 .8نريد رئيسا للوزراء  /عمون االلكترونية.

عضوية اللجان الخارجية

 1993عضو لجنة أعضاء ھيئة التدريس المشاركين في برنامج الزيارات للواليات المتحدة األمريكية من
الجامعات األردنية لمناقشة سبل تطوير برنامج إعداد المعلمين .الموافق .1993/07/28
 1995عضو لجنة وزارة التعليم العالي لترخيص واعتماد الجامعات األھلية في األردن ،الموافق .1995/6/7
 1995عضو مشارك في برنامج زيارات أعضاء ھيئة التدريس في الجامعات األردنية لإلطالع على برنامج
أعداد المعلمين في بعض جامعات الواليات المتحدة األمريكية .الموافق .1995/11/28
 1995عضو مشارك في مؤتمر تسھيل مسار السالم المنعقد في كل من عمان ،األردن وحيفا ،اسرائيل خالل
الفترة ما بين .1995/12/21-17
 1999عضو الھيئة اإلدارية لالتحاد الرياضي للجامعات األردنية الرسمية للعام الجامعي ).(2000/1999
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الموافق .1999/10/18
 2000عـضـو فـريـق عـمـل الجامعات األردنية الرسمية لمناقشة مـوضـوع واقـع التعليم العالي ومستقبلة في
األردن ،الموافق .2000/03/20
 2000عضو الھيئة اإلدارية لالتحاد الرياضي للجامعات األردنية الرسمية للعام الجامعي )،(2001/2000
الموافق .2000/09/01
 2001عضو اللجنة المشرفة على مسابقة البحوث الرابعة لطلبة الجامعات األردنية لعام  2001والتي يشرف
عليھا مركز دراسات الشرق األوسط -عمان .الموافق .2001/03/14
 2002عضو اللجنة العلمية ،أكاديمية العلوم الشرطية -الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة ،للعام الجامعي
).(2002/2001
" 2002اللجنة المھنية المشتركة للمدينة الجامعية") 2002UCPN .عضو اللجنة التأسيسية( الشارقة،
اإلمارات العربية المتحدة .الموافق .2002/03/09
2004

عضو الھيئة اإلدارية لالتحاد الرياضي للجامعات األردنية الرسمية للعام الجامعة.(2005/2004) ،

2005

عضو الھيئة اإلدارية لالتحاد الثقافي والفني للجامعات األردنية للعام الجامعي
).(2006/2005

2005

عضو مشارك في المعرض األردني الدائم في البحرين في  2005/08/15بھدف الترويج والتسويق
االقتصادي األردني وقطاع التعليم العالي في األردن .الموافق .2005/04/05

2005

عضو لجنة االعتماد العام لجامعة عمان األھلية الخاصة حسب قرار مجلس االعتماد رقم ) (1179في
جلسته رقم ) ،(2005/7الموافق  .2005/04/06في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،الموافق
.2005/05/03
رئيس لجنة مكلفة في باألشراف على برنامج تدريس اللغة العربية لطلبة من مدارس الواليات المتحدة
األمريكية في جامعة مؤتة ،الفصل الصيفي لعام  .2006الموافق .2005/12/26

2005
2006

عضو )أمين سر االتحاد( الھيئة اإلدارية لالتحاد الثقافي والفني للجامعات األردنية للعام الجامعي
).(2007/2006

2006

عضو لجنة مھمتھا اقتراح آلية مناسبة لتنفيذ قرار مجلس التعليم العالي رقم ) (93لسنة قرار رقم
) .(2006/127الموافق  2006/04/25المتعلق بتثبيت العقوبات السلوكية على كشف العالمات.

2006

عضو لجنة إدارة صندوق دعم الطالب في الجامعات األردنية الرسمية لمدة سنتين متتاليتين.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .قرار )رقم  ،(2006/376الموافق .2006/08/21

2007

عضو لجنة من الجامعة للتنسيق مع مسئولة التنمية االقتصادية المحلية ) (SABEQالموافق
.2007/09/23

2008

خبير في تقدير مالي للقضية الجزائية رقم  .2006/35محكمة صلح المزار الجنوبي -الكرك،
 ،2007/12/26 ،2007/11/28الموافق .2008/01/04
34

2008

عضو لجنة لوضع نظام الحد من العنف الجامعي في الجامعات األردنية ،وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي رقم  19الموافق .2008/01/17

2010

عضو مشارك في المؤتمر الوطني لتطوير الخطط الدراسية وأساليب التعليم والبحث العلمي
في الجامعات األردنية في فندق الرويال خالل الفترة من .2010/06/17-15

عضوية اللجان اإلدارية

1995

عضو لجنة اإلسكان في جامعة مؤتة ،الكرك .األردن .الكرك -األردن .الموافق .1995/9/18

1995

عضو لجنة استشارية لدائرة التخطيط واإلحصاء والتي مھمتھا تطوير وإعداد الدراسات ورسم
الخطط المستقبلية لجامعة مؤتة .الموافق .1995/09/25

1995

عضو لجنة االستالم األولى لعطاء السكن الوظيفي ألعضاء ھيئة التدريس في جامعة مؤتة،
الكرك .األردن الموافق.1995/12/02 .

1996

عضو )فريق عمل( لمتابعة إنشاء جامعة مؤتة -فرع محافظة معان .األردن.1996/06/05 .
)جامعة الحسين بن طالل فيما بعد(.

1999

عـضـو لـجـنة التـخاذ اإلجراءات الـالزمـة للـمـفـاضلة واالختيار بين اإلداريين والسوقين
المتقدمان للمشاركة في رحالت العمرة -قرر رقم ) ،(99/1427الموافق .1999/12/15

2000

عضو لجنة مھمتھا مراجعة تعليمات منح درجة البكالوريوس المعمول بھا في جامعة مؤتة.
قرار رقم ) .(2000/105الموافق .2000/02/29

 2004عضو لجنة التحول للتعليم االلكتروني في كلية العلوم االجتماعية -جامعة مؤتة ،الكرك،
األردن .الموافق .2004/10/11
2004

عضو لجنة لدراسة ما جاء بكتاب معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم
) .(14470/3/5والتوصية حسب األصول .قرار رقم ) .(2004/1322الموافق
.2004/11/30

2005

عضو اللجنة الخاصة بصندوق التكافل والتضامن للعاملين في جامعة مؤتة واإلشراف على
إدارة الصندوق.2005/03/22 .
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2005

عضو لجنة مھمتھا وضع تصور شامل لحفل افتتاح االحتفال بمناسبة مرور ) (25عاما على
تأسيس الجامعة .قرار رقم ) .(2005/672الموافق .2005/07/13

2005

عضو لجنة لدراسة حالة الطالب على الشنيان .قرار رقم ).2005/07/18 ،(2005/684

2005

عضو لجنة لتواصل مع المؤسسات والشركات العامة والخاصة للحصول على الدعم الممكن
لصندوق الطلبة المدنيين في الجامعة .قرار رقم ) ،( ،(2005/2004الموافق .2005/08/03

2005

عضو لجنة لدراسة حالة كل طالب فقد مقعدة بسبب عدم التسجيل أو تأجيل الدراسة .قرار رقم
) ،( ،(2005/785الموافق .2005/08/16

2005

عضو الجنة العليا لالحتفال بمناسبة مرور ) (25عاما على تأسيس جامعة مؤتة ،قرار رقم
) ،(2005/144الموافق .2005/05/31

2005

عضو لرقم دراسة توزيع المكاتب في المبنى اإلداري الجديد في جامعة مؤتة .قرار رقم
) ،(2005/388الموافق .2005/10/04

2005

عضو لجنة مھمتھا إعداد التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي  ،2005/2004قرار رقم
) ،( ،(2005/1290الموافق .2005/12/19

2006

عضو لجنة مھمتھا االتصال بالجھة ذات العالقة ببانوراما األردن لتحضير بمناسبة االحتفال
باليوبيل الفضي لجامعة مؤتة .قرار رقم ) ،(2006/145الموافق .2006/02/08

 2006عضو لجنة اإلشراف على إدارة صندوق التكافل والتضامن للعاملين في جامعة مؤتة .قرار رقم
) ،(2006/437الموافق .2006/04/16
2006

عضو لجنة مھمتھا اقتراح اآللية المناسبة لتنفيذ قرار مجلس التعليم العالي رقم ) (93لسنة
 ،2006ورفع توصياتھا إلى رئيس الجامعة .قرار رقم ) ،(2006/127الموافق .2006/04/25

2006

عضو لجنة مھمتھا دراسة حالة طالبة ماجستير مناھج انجليزي منال المطارنة ،من حيث اإلعفاء من
الرسوم الدراسية .قرار رقم ) ،(2006/488الموافق .2006/04/26

2006

عضو لجنة مھمتھا التحقيق بالشكوى من الدكتور محمد السفاسفه بحق طالب الماجستير بسام
أرشيدات والعكس .قرار رقم ) ،( ،(2006/906الموافق .2006/08/10

2006

عضو لجنة مھمتھا إعداد تعليمات تأديب الطلبة المدنيين المعمول به في الجامعة وتقديم
مشروع معدل لنظام تأديب الطلبة المدنيين .قرار) ،(2006/376الموافق .2006/08/21

2006

عضو لجنة مھمتھا دراسة واقتراح آلية مناسبة إلنجاز براءة الذمة الخاصة بطلبة الجامعة
حاسوبيا ً .قرار رقم ) .(2006/967الموافق .2006/08/27

2007

عضو لجنة مھمتھا التحقيق في قضية الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية للمرة
الثانية .قرار رقم  .2007/307الموافق .2007/06/19

2010

عضو لجنة مھمتھا التحقيق في عدم التزام وتقيد عضو ھيئة التدريس باألنظمة والتعليمات
36

المعمول بھا في الجامعة .قرار رقم )رأ (53772/225/الموافق .2010/06/01
2010

عضو المحور الرابع )محور اعضاء ھيئة التدريس( لتنفيذ توصيات المؤتمر الوطني لتطوير
الخطط الدراسية وأساليب التعليم والبحث العلمي/وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،كتاب
رقم رأ 1001942/26/الموافق .2010/09/2

2010

عضو لجنة المشاريع والمھام العلمية في كلية العلوم التربوية ،الجامعة الھاشمية .رقم
ع ت 1000370/23/17/الموافق .2010/09/26

رئاسة اللجان اإلدارية

 1995رئيس لجنة الدبلوم العام في التربية -كلية العلوم التربوية .الموافق .1995/10/14
1996

رئيـس لجنـة الستالم الممتلكـات العائـدة لـجـامعـة مؤتة -فرع معان من كـلـيـة مجتمع معان
"وزارة التعليم العالي" الستكمال إعداد وتجھيز جامعة مؤتة -فرع محافظة معان.

 1996رئيس لجنة إعداد االختبار التنافسي لملء الوظائف الشاغرة في كلية العلوم واآلداب -فرع
معان ،الكرك -األردن .الموافق .1996/8/14
1997

رئيس لجنة إلعداد دراسة شاملة عن الكلفة المالية المترتبة على صرف مكافآت مالية ألعضاء
ھيئة التدريس العاملين في كلية العلوم واآلداب -فرع معان .الموافق .1997/10/27

1997

رئيس لجنة التأمين الصحي .مھمتھا دراسة الصعوبات التي يواجھھا طلبة فرع معان
والعاملون فيه من ناحية المعالجات الطبية .قرار رقم ) .(97/1760الموافق .1997/12/20

1999

رئـيـس لـجـنة مـھـمـتھا دراسـة الوضـع الـمتعلق بتسرب الـمـعلومات من الجامعة قرار رقم
) ،(99/1198الموافق .1999/10/06

2000

رئيس لجنة لدراسة تخليد ذكرى معركة مؤتة فنيا بعنوان )جداريه مؤتة( .قرار رقم
) (2000/323الموافق شباط.2000 ،

2000

رئيس لجنة مھمتھا اتخاذ الترتيبات الالزمة لتنفيذ توصيات اللجنة المشكلة للحد من النفقات
وفق آلية مناسبة تنسجم مع قرار مجلس أمناء جامعة مؤتة .قرار رقم )،(2000/133
الموافق .2000/03/21

2000

رئيس لجنة مھمتھا وضع األسس المناسبة إلعفاء الطلبة من أبناء المتوفين والمصابين من
الضباط واألفراد بعاھات تمنعھم من إعالة أنفسھم الموافق.2000/05/03 .
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2000

رئيس لجنة التحقيق مع الموظفين اإلداريين .قراراً رقم ) ،(2000/1383الموافق
.2000/10/01
رئيس لجنة لتأسيس جائزة سنوية باسم "جائزة جامعة مؤتة للتميز واإلبداع" ودراسة
الموضوع من جميع جوانبه .الموافق .2005/01/25

2005

رئيس الوفد المشارك في الدورة الرياضية الجامعية الشتوية الرابعة )دورة الملك عبدﷲ الثاني
ابن الحسين( التي ينظمھا االتحاد الرياضي للجامعات األردنية في مدينة العقبة ،خالل الفترة
من  .2005/2/14 -7قرار رقم ) ،(2005/111الموافق .2005/01/26

2005

 2005رئيس الوفد المشارك في احتفال حوار األديان الرياضي لعام  2005في كوريا الجنوبية خالل
الفترة من  .2005/08/02 -07/23قرار رقم ) ،(2005/646الموافق .2005/07/06
 2005رئيس لجنة مھمتھا وضع تصور شامل عن مساھمة طلبة جامعة مؤتة في االحتفال بمناسبة
مرور ) (25عاما ً على تأسيس الجامعة .قرار رقم ) ،(2005/674الموافق .2005/07/13
 2005رئيس لجنة مھمتھا وضع تصور شامل حول مادة الفلم الوثائقي بمناسبة مرور ) (25عاما ً على
تأسيس الجامعة ،قرار رقم ) ،(2005/675الموافق .2005/07/13
2005

رئيس لجنة مھمتھا دراسة كافة األمور المتعلقة بجداريه معركة مؤتة وتقديم تصور بمناسبة
مرور ) (25عاما ً على تأسيس الجامعة .قرار رقم ) ،(2005/676الموافق .2005/07/13

2005

رئيس اللجنة العليا المشرفة على الكتاب السنوي لجنة مؤتة للعام الجامعي ).(2006/2005
قرار رقم ) ،(2005/1127الموافق .2005/10/30

2005

رئيس اللجنة العليا المشرفة على الكتاب السنوي لجامعة مؤتة للعام الجامعي ).(2006/2005
قرار رقم ) ،(2005/1127الموافق .2005/10/31

2005

رئيس لجنة مھمتھا دراسة االستشارة القانونية المتعلقة بإعفاء أبناء الشھداء من الرسوم
الجامعية حسب قرار مجلس أمناء الجامعة رقم ) (79تاريخ  .2001/7/2قرار رقم
) ،(2005/1187الموافق .2005/11/22

2006

رئيس لجنة مھمتھا تقديم تصور كامل عن إمكانية طباعة ) الشھادة( التي تحمل شعار اليوبيل
الفضي لجامعة مؤتة بمواصفات فنية عالية .قرار رقم ) ،(2006/137الموافق .2006/02/07

2007

رئيس الوفد المشارك في الدورة الرياضية الجامعية الشتوية السادسة )دورة الملك عبدﷲ الثاني
ابن الحسين( التي ينظمھا االتحاد الرياضي للجامعات األردنية في مدينة العقبة ،خالل الفترة
من  . 2007/2/10 -1قرار رقم ) ،(2007/98الموافق .2007/01/28

 2008رئيس الوفد المشارك في الدورة الرياضية الجامعية الشتوية السابعة )دورة الملك عبدﷲ الثاني
ابن الحسين( التي ينظمھا االتحاد الرياضي للجامعات األردنية في مدينة العقبة ،خالل الفترة
من  . 2008/2/8 -2قرار رقم ) ،(2008/73الموافق .2008/01/17
2008

رئيس المجلس التأديبي للطلبة المدنيين في جامعة مؤتة للعام الجامعي )،(2001 -1990
).(2008 -2004
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 2008رئيس لجنة مھمتھا تأمين مواقف خاصة لسيارات الطلبة الوافدين الدارسين في الجامعة مؤتة،
قرار رقم ) ،(2008/589الموافق .2008/05/18
2010

رئيس المجلس التأديبي في كلية العلوم التربوية ،الجامعة الھاشمية للعام الجامعي.2011/2010 .

رئاسة اللجان في عمادة شؤون الطلبة ،جامﻌة مؤتة

1994

مقرر لجنة األشراف المساعدة على انتخابات )الدورة الثانية( لمجلس اتحاد طلبة جامعة مؤتة الجناح
المدني لدائرة كلية العلوم التربوية .الموافق .1994/02/26

1995

رئيس لجنة فرعية لدائرة كلية العلوم التربوية لألشراف على عمليتي االقتراع والفرز ألنتخابات
اتحاد طلبة جامعة مؤتة /الجناح المدني )الدورة الثالثة( .الموافق .1995/02/28

1999

رئيس اللجنة االستشارية للـقـروض والمساعدات لـطلبة الـجـامعة للـعـام الـجـامـعـي
 .2000/99قرار رقم ) ،(99/1212الموافق .1999/10/12

1999

رئيس لجنة لدراسة دورة تدريب الجيش الشعبي للطلبة .قراراً رقم ) ،(99/1342الموافق
.1999/11/12

2000

رئيـس اللجنة المشرفة على وفـد رحـلة طـلبـة جـامعة مؤتة لـزيـارة جمھورية مصر العربية .قرار رقم
) ،(2000/68الموافق .2000/01/25

2000

رئـيـس لـجـنة لدراسـة الـحـد مـن الـنـفـقات المالية التـي تـتـحملـھا الجامعة في مـجال إسكان
الطالبات في الجامعة .قراراً رقم ) ،(2000/69الموافق .2000/01/25

2000

رئـيـس اللـجنة الـعـليـا المشرفة على انـتـخابـات مجـلـس اتـحاد طلبة جامعة مؤتة /الجناح المدني
)الدورة الثامنة( .قرارا ً رقم ) ،(2000/70الموافق .2000/01/25

2000

رئيس لجنة لحصر المفقودات وبيعھا داخل الجامعة أو السوق المحلي وتحويل المبلغ لصندوق الطلبة
المحتاجين .قرارا ً رقم ) ،(2000/869الموافق .2000/05/30

2000

رئيس اللجنة العليا لتخريج )الفوج الحادي عشر( من طلبة الجناح المدني في جامعة مؤتة للعام
).(2000/1999
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2000

رئيس لجنة لمتابعة قضايا إسكان الطالبات ومشاكلھا .قرارا ً رقم ) ،(2000/1064الموافق
.2000/08/09

2000

رئـيـس لجنة مـھـمتھا النظر في عـالوة المبيت الـتـي تـصرف للـمـشـرفات العامالت في أسكان
الطالبات .قرار رقم ) ،(2000/1085الموافق .2000/08/14

2000

رئـيـس اللـجـنـة الـعـلـيـا الخـتـيار الطـلبة المتقدمين للدراسة في الجامعة على أساس التفوق
الرياضي .قرارا ًرقم ) ،(2000/1102الموافق .2000/08/21

2000

رئـيـس لـجنة مـشروع إسكان الـطـالـبـات الـذي تـنـوي إقامته مـؤسسـة أعمار الكرك لخدمة
طالبات جامعة مؤتة .قرار رقم ).(2000/1131

2000

رئيس اللجنة العليا الختيار الطلبة المتقدمين للـدراسـة في الجامعة على أساس التفـــوق الفني.
قرار رقم ) ،(2000/1148الموافق .2000/08/29

2000

رئيس لجنة لدراسة االعتراضات التي يقدمھا مالكو إسكان الطالبات التي يتم إخالؤھا .قرار رقم
) .(2000/1348الموافق .2000/09/20

2000

رئيس اللجنة المشرفة على وفد طالبي ألداء مناسك العمرة ،قرار رقم ) ،(2000/1627الموافق
.2000/12/06

2001

رئـيـس اللـجنة الـعـليـا المشرفة على انـتـخابـات مجـلـس اتـحاد طلبة جامعة مؤتة /الجناح المدني
)الدورة التاسعة( .قرار رقم ) ،(2000/53الموافق .2001/01/21

2001

رئيس اللجنة العليا لتخريج ) الفوج الثاني عشر( من طلبة الجناح المدني في جامعة مؤتة للعام
) ،(2001/2000الموافق .2001/04/03

2001

رئيس لجنة وضع األسس الخاصة للرحالت التي تنظمھا عمادة شؤون الطلبة قرار رقم
) ،(2001/485الموافق .2001/06/14

2004

رئيس لجنة شؤون الطالب المتعلقة بشأن إعادة النظر في ھيكلة كلية االميره منى للتمريض
والمھن الطبية المساندة ،قرار رقم  ،2004/619الموافق .2004

2005

رئيس لجنة لمقابلة المتقدمين للعمل في عمادة شؤون الطلبة من موظفين إداريين ،موظفي
النشاط الثقافي والرياضي والفني واالجتماعي ،ووظيفة مدخل بيانات .قرار رقم ،2005/26
الموافق .2005/01/05

2005

رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد الطلبة) ،الدورة الثالثة عشرة( ،والتي جرت
الكترونياً ،قرار رقم ) ،(2005 /096الموافق .2005/01/17

2005

رئيس اللجنة العليا لتخريج ) الفوج السادس عشر( من طلبة الجناح المدني في جامعة مؤتة للعام
).(2005/2004

2005

رئيس اللجنة العليا لإلشراف على إجراءات قبول أساس التفوق الرياضي والفني .جامعة مؤتة،
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الكرك – األردن ،قرار رقم ) ،(2005/781الموافق .2005/08/15
2006

رئيس اللجنة العليا المشرفة على عمليتي االقتراع والفرز النتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة مؤتة،
الجناح المدني )الدورة الرابعة عشره( ،قرار رقم ) ،(2005/1291الموافق
.2005/12/19

2006

رئيس اللجنة العليا لتخريج ) الفوج السابع عشر( لطلبة الجناح المدني للعام الجامعي ).(2006/2005
قرار رقم ) ،(2006/592الموافق .2006/05/23

2006

رئيس اللجنة العليا لإلشراف على إجراءات قبول الطلبة المتقدمين للدراسة في جامعة مؤتة على أسس
التفوق الفني والرياضي للعام الجامعي ) ،(2007/2006قرار رقم ).2008/08/03 .(2006/851

2006

رئيس لجان لمقابلة المتقدمين للعمل بوظيفة مخرج مسرحي ووظيفة مشرف مرسم ووظيفة مشرف
خزف .قرار رقم ) .(2006/894الموافق .2006/08/08

2006

رئيس لجنة لدراسة واقتراح آلية مناسبة إلنجاز براءة الذمة الخاصة بطلبة الجامعة حاسوبيا ً.
قرار رقم ) .(2006/967الموافق .2006/08/27

2007

رئيس اللجنة العليا المشرفة على عمليتي االقتراع والفرز النتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة
مؤتة ،الجناح المدني )الدورة الخامسة عشره( ،قرار رقم ) ،(2007/252الموافق .2007/03/01

2007

رئيس لجنة مھمتھا األشراف على األعداد والتنظيم إلقامة معرض الطلبة الوافدين في قرار
رقم ) ،(2007/445خالل الفترة من .2007/4/19-16

2007

رئيس اللجنة العليا لتخريج ) الفوج الثامن عشر( من طلبة الجناح المدني في جامعة مؤتة للعام
).(2007/2006

2008

رئيس ھيئة تحرير جريدة مؤتة ،عمادة شؤون الطلبة لألعوام الدراسية )،(2001/1991
).(2008/2004

2008

رئاسة لجنة مقابلة المتقدمين لشغل وظيفة مخرج مسرحي في عمادة شؤون الطلبة ،قرار رقم
 2008/210الموافق .2008/02/20

 2008رئيس اللجنة العليا المشرفة على عمليتي االقتراع والفرز النتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة
مؤتة ،الجناح المدني )الدورة السادسة عشره(.
2008

رئيس اللجنة العليا لتخريج ) الفوج التاسع عشر( لطلبة الجناح المدني للعام الجامعي
) .(2008/2007قرار رقم ) ،(2008/573الموافق .2008/05/12

عضوية اللجان في عمادة شؤون الطلبة
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 1997عضو لجنة لدراسة الصعوبات التي يواجھھا طلبة جامعة مؤتة -فرع معان والعاملون من ناحية المعالجات
الطبية ووضع تصورات شاملة للمعالجة -قرار رقم ) ،(97/1760الموافق .1997/12/20
 1998عضو لجنة فرعية لإلشراف على عملتي االقتراع والفرز النتخابات )الدورة السابعة( لمجلس
اتحاد طلبة جامعة مؤتة -الجناح المدني النتخاب عضو دائرة قسم علم االجتماع.1998 .
 2001عضو لجنة قضايا الطلبة ،قرار رقم ) ،(2001/62الموافق .2001/02/26
 2001عضو لجنة اإلرشاد األكاديمي لطلبة جامعة مؤتة ،الكرك .األردن .قرار رقم )،(2001/169
الموافق .2001/05/30
 2001عضو مشارك في األشراف على مھرجان جامعة مؤتة السنوي األول ،الذي أشرفت عليه
عمادة شؤون الطلبة ،بين الفترة .2001/05/16 -14
 2004عضو لجنة متعلقة برد الرسوم الجامعية للطلبة ،قرار رقم  ،2005/329الموافق
.2004/04/ 11
 2004عضو لجنة لدراسة نتائج تكلفة السكنات الداخلية وإيراداتھا ،قرار رقم  ،2004/1123الموافق
.2004/11/10
 2005عضو لجنة متعلقة بتأجيل دفع الرسوم للطلبة ووضع اإلجراءات الكفيلة بتحصيل الرسوم المؤجلة.
قرار رقم ) ،(2005/339الموافق .2005/03/22
 2005عضو لجنة متعلقة بوضع أسس وتعليمات مناسبة العتماد مؤلفات أعضاء ھيئة التدريس العاملين في
الجامعة كمقررات للمواد التي تدرس في الجامعة .قرار رقم ) ،(2005/96الموافق .2005/04/06
 2006عضو لجنة قضايا الطلبة في جامعة مؤتة ،مھمتھا البت في القضايا األكاديمية المتعلقة بالطلبة .قرار رقم
).2006/09/06 .(2006/390
 2008عضو لجنة صندوق الطلبة ،حسب نص المادة ) -7أ( من نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة،
الكرك .األردن .لألعوام الدراسية ).(2008/2004) ،(2001/1999
 2012عضو اللجنة العليا لألشراف العام على عملية انتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة األردنية ،لدائرة كلية
اآلداب .كتاب رقم  611/1/7الموافق  .2012/12/13وذلك المنعقدة يوم الخميس ،الموافق
.2012/12/ 27

كتب شكر وتقدير وتھنئة
 1994كتاب شكر للمشاركة في اللجان المشرفة على انتخابات )الدورة الثانية( لمجلس اتحاد طلبة جامعة مؤتة،
الجناح المدني.
 1994كتاب شكر من مديرية التنمية االجتماعية في محافظة الطفيلة للمشاركة في أسبوع العطاءواألمل .الموافق
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.1994/11/23
 1995كتاب شكر للمشاركة في اللجان المشرفة على انتخابات )الدورة الثالثة( لمجلس اتحاد طلبة جامعة مؤتة،
الجناح المدني الموافق.1995/04/12 .
 1995كتاب شكر للجھود المبذولة من خالل العمل كمساعد عميد كلية العلوم التربوية -جامعة مؤتة .الموافق
.1995/08/23
 1995كتاب شكر للتعاون مع وحدة االستشارات والتعليم المستمر وخدمة المجتمع وإعطاء محاضرات تطوعيه
ضمن نشاطات الوحدة في جامعة مؤتة ،الموافق .1995/12/09
 1996كتاب شكر للجھود المبذولة خالل العمل /نائب لعميد كلية العلوم التربوية  /جامعة مؤتة ،الموافق
.1996/07/24
 1997شھادة تقدير للجھد المبذول في كلية الملك فھد األمنية  /الرياض -المملكة العربية السعودية.
الموافق .1997/06/28
 1997كـتـاب شـكـر مـن مـديـريـة ثـقافـة مـعـان على الجھود والتسھيالت لعدد من فعاليات مھرجان معان األول
"تاريخ وثقافة" .الموافق .1997/10/04
 1997كتاب شكر من محافظ معان للمشاركة في االنتخابات النيابية العامة )مجلس النواب األردني( في المملكة
األردنية الھاشمية.الموافق .1997/12/23
 1999كـتـاب شـكـر مـن جـامعـة مـؤتة إلعطاء محاضرات تطوعية لتثقيف مشرفات إسكان الطالبات عمادة
شؤون الطلبة ،الموافق .1999/02/02
 1999كـتـاب شـكـر مـن مـديـرية التربية والتعليم لمحافظة مادبا للمشاركة في مؤتمر التطوير التربوي
الثاني مدارس مادبا ،الموافق .1999/05/09
 2000كتاب شكر من نادي الكرك الثقافي الرياضي على الدعم وتسھيل تدريب فريق النادي ،الموافق
.2000/03/29
 2000كتاب شكر للجھود المبذولة من خالل العمل كرئيس للجنة العليا المشرفة على انتخابات )الدورة الثامنة(
لمجلس اتحاد طلبة جامعة مؤتة/الجناح المدني ،الموافق .2000/04/25
 2000كتاب شكر من مديرية شباب الكرك ،الستضافة ندوة اإلنصات للشباب والمنعقد في جامعة مؤتة بتاريخ
.2000/06/15
 2000كتاب شكر من نادي بلدة مؤتة لدعم نشاطات النادي ،الموافق .2000/07/23
 2000كتاب شكر من وزير التربية والتعليم العالي الماليزي على التعاون واالھتمام بالطلبة الماليزيين في جامعة
مؤتة ،الموافق .2000/07/25
 2000كتاب شكر للجھود المبذولة من خالل العمل كرئيس للجنة العليا المشرفة على حفل تخرج الفوج الحادي
عشر من طلبة/الجناح المدني ،الموافق .2000/08/03
 2000كتاب شكر من الجمعية األھلية للتبرع بالدم لحسن التنظيم واإلدارة خالل تنظيم حمالت التبرع بالدم
43

الموافق .2000/11/16
 2001كتاب شكر من جامعة اإلسراء األھلية للمشاركة في إنجاح معرض الفن التشكيلي.2001/01/28 ،
 2001كتاب شكر من مديرة جائزة الحسن للشباب للتعاون في إقامة معسكر الجائزة في رحاب جامعة مؤتة
.2001/02/05
 2001كتاب شكر للجھود المبذولة من خالل العمل كرئيس للجنة العليا لإلشراف على انتخابات ) الدورة التاسعة(
لمجلس اتحاد طلبة جامعة مؤتة/الجناح المدني ،الموافق .2001/04/24
 2001كتاب شكر للجھود المبذولة خالل العمل كعميد شؤون الطلبة في جامعة مؤتة للعامين الدراسيين
) ،(2001-1999الموافق .2001/09/05
 2001كتاب شكر للجھود المبذولة من خالل العمل كرئيس قسم علم االجتماع في جامعة مؤتة للعامين
الدراسيين ) ،(2001 -1999الموافق .2001/09/09
 2002كتاب شكر وتقدير من مدير عام شرطة الشارقة للجھود المبذولة في تدريب وتأھيل الفرقة األساسية
لإلعداد المھني للشرطة النسائية )األولى( التي عقدة في الفترة من .2002/08/28 – /05/04
 2002كتاب شكر من مدير عام كلية الشرطة -أبو ظبي ،وزارة الداخلية -اإلمارات العربية المتحدة ،على
المشاركة بورقة عمل في ندوة الجريمة المنظمة والتي عقدت بوزارة الداخلية في الفترة
من .2002/12/16 -15
 2004كتاب شكر وتقدير من وزير الداخلية في اإلمارات العربية المتحدة للمشاركة في فعاليات الحملة
الوطنية للتوعية األمنية " األمن مسؤولية الجميع" .الموافق .2004/04/04
 2004كتاب شكر من معھد تدريب الضباط – كلية الشرطة في أبو ظبي للمشاركة في فعاليات ندوة "
مكافحة االتجار في البشر" المنعقدة في وزارة الداخلية ،اإلمارات العربية المتحدة.
.2004/5/25-24
 2004كتاب شكر من دولة مدير المركز الوطني لحقوق اإلنسان للجھود المبذولة إلنجاح ورشة العمل
عن العنف ضد المرأة بالمشاركة مع عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة ،الموافق
.2004/12/16
 2005كتاب شكر من المجلس األعلى للشباب لتعاون مع المجلس األعلى في إقامة نشاط بعنوان
)الشباب والمشارك( ،احد محاور اإلستراتيجية الوطنية للشباب .الموافق .2005/03/24
 2005كتاب شكر من مركز اإلعالميات العربيات لتنفيذ البرنامج التدريبي السادس )اإلعالم لغير اإلعالميين
الشباب( .الموافق .2005/04/17
 2005كتاب شكر من مدير مدينة الحسين بن عبدﷲ الثاني الصناعية على حسن المشاركة والتعاون في
احتفال العمال المقام في رحاب المدينة الصناعية -الكرك ،الموافق .2005/05/09

44

 2005كتاب شكر من اإلتحاد األردني لكرة السلة ،للمساھمة بإنجاح بطولة دوري الجامعات األولى لكرة السلة
لعام  ،2005في عمان من .2005/05/24 – /04/13
 2005كتاب شكر للمساھمة في إنجاح الدورة التنشيطية التي أقيمت في قرية األطفال في
) (SOSمدينة أربد من  2005/05/02وذلك من خالل المشاركة بتقديم محاضرة حول "االنحرافات
السلوكية أسبابھا والوقاية منھا".2005/05/09 .

 2005كتاب شكر على الجھود المبذولة من خالل رئاسة اللجنة العليا المشرفة على حفل تخرج الفوج
السادس عشر من طلبة الجناح المدني ،قرار رقم ) ،(4078/108الموافق .2005/07/07
 2005كتاب شكر للتعاون في اإلشراف على طلبة الدكتوراه في علم النفس اإلرشادي للعام ،2005/ 2004
من جامعة عمان العربية للدراسات العليا .الموافق .2005/07/13
 2005شھادة تقدير للمشاركة في الوفد األردني لالحتفاالت الرياضية للسالم لعام المنعقدة في آسن ،كوريا
الجنوبية .خالل الفترة من .2005/08/01 ،2005/08/02 - /07/23
 2005كتاب شكر من رئيس الجامعة األردنية لحسن استقبال طلبة الجامعة األردنية الوافدين الذين قاموا بزيارة
إلى رحاب جامعة مؤتة .الموافق .2005/10/31
 2006كتاب شكر على الجھود المبذولة خالل رئاسة اللجنة العليا المشرفة على عمليتي االقتراع والفرز
النتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة  /الجناح المدني الدورة )الرابعة عشرة( .قرار رقم
).2006/04/19 ،(2150/108
 2006كتاب شكر من رئيس جامعة اليرموك رئيس الھيئة اإلدارية لالتحاد الثقافي والفني على الجھود
التي أسھمت في انجاح المھرجان الثقافي والفني األول واالرتقاء بالحركة الثقافية والفنية بين
طلبة الجامعات األعضاء في االتحاد وتنشيط السياحة األردنية وخدمة المجتمع األردني.
.2006/06/04
 2006كتاب شكر على الجھود المبذولة خالل رئاسة اللجنة العليا لحفل تخريج الفوج السابع عشر من
طلبة الجناح المدني " فوج اليوبيل الفضي".2006/07/17.
 2007كتاب شكر على الجھود المبذولة خالل رئاسة اللجنة العليا المشرفة على عمليتي االقتراع
والفرز النتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة  /الجناح المدني الدورة الخامسة عشره .الموافق
.2007/04/12
 2007كتاب شكر من سفير مملكة تايالند في المملكة األردنية الھاشمية )(Isinthorn Sornavi
وذلك على التعاون وحسن الضيافة في جامعة مؤتة ،الموافق .2007/04/23
 2007كتاب شكر من قناة نورمينا الفضائية على حسن االستقبال والحفاوة الكبيرة اثناء الزيارة التي قام بھا
مدير عام القناة والوفد المرافق له بمناسبة عيد االستقالل والثورة العربية الكبرى وعيد الجلوس الملكي.
الموافق .2007/06/27
 2007شھادة شكر على المشاركة في مؤتمر التنمية البشرية واألمن في عالم متغير المنعقد في جامعة الطفيلة
التقنية في الفترة .2007/07/12-10
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 2008شكر وتقدير من سفارة عُمان -الملحقية الثقافية ،عمان -األردن .للتعاون واالھتمام بالطلبة الوافدين
الدارسين من الجالية العُمانية في جامعة مؤتة.2008/03/27 .

 2008شكر على الجھود المبذولة خالل رئاسة اللجنة العليا المشرفة على انتخابات )الدورة السادسة عشرة(
لمجلس اتحاد طلبة جامعة مؤتة -الجناح المدني.2008/04/10 .
 2008شكر وتقدير من األستاذ الدكتور عميد كلية الطب في جامعة مؤتة على الجھود المبذولة لدعم اليوم
العلمي لكلية الطبي خالل الفترة من .2008/4/9 -8
 2010شكر وتقدير من األستاذ الدكتور عميد كلية العلوم التربوية في الجامعة الھاشمية على الجھود المبذولة في
أنجاح فعاليات مؤتمر التربية في عالم متغير ،المنعقد في الجامعة الھاشمية في الفترة .2010/04/8-7
 2011شكر وتقدير من قسم علم النفس ،الجامعة األردنية ،على المشاركة في اليوم العلمي الخامس لعلم النفس
والذي انعقد يوم االربعاء الموافق  2011/04/27في كلية اآلداب ،الجامعة األردنية.
 2011شكر وتقدير من مديرية التربية والتعليم للواء قصبة مادبا على المشاركة بورقة عمل في مؤتمر اإلرشاد
التربوي الثالث عشر المنعقد في الفترة من .2011/05/17 -16
 2012شكر على الجھود المبذولة خالل عضوية اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس اتحاد طلبة
الجامعة األردنية .كتاب رقم  642/1/7الموافق .2012/12/30
 2013شكر وتقدير من قسم علم النفس ،الجامعة األردنية ،على المشاركة في اليوم العلمي السابع لعلم النفس
والذي انعقد يوم االحد الموافق  2013/04/28في كلية اآلداب ،الجامعة األردنية.
 2013تھنئة بمناسبة التعيين عميدا لكلية اآلداب ،الجامعة األردنية .من عطوفة نقيب المھندسين الزراعيين في
األردن.2013/08/29 .
 2013تھنئة بمناسبة التعيين عميدا لكلية اآلداب ،الجامعة األردنية .من سعادة سفير دولة الكويت في المملكة
األردنية الھاشمية.2013/09/03 .

الھدايا التكريمية
 1985ھدية تكريميه من جاللة الملك الحسين بن طالل )ساعة ملكية( بمناسبة الحصول على المرتبة
األولى في ماجستير علم النفس تخصص أرشاد نفسي وبتقدير امتياز ،من كلية التربية ،الجامعة
األردنية .عام .1985
 1996ھدية تكريميه من جامعة ھيوستن -الواليات المتحدة األمريكية للمشاركة في برنامج إعداد وتأھيل
المعلمون عام .1996
 2000ھدية تكريميه من سعادة قنصل سلطنة عمان في المملكة األردنية الھاشمية لألشراف والمتابعة
لنشاطات الطلبة العمانيين في جامعة مؤتة عام .2000
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 2000ھدية تكريميه من سعادة السفير الماليزي في المملكة األردنية الھاشمية لألشراف والمتابعة
لنشاطات الطلبة الماليزيين في جامعة مؤتة عام .2000
 2001ھدية تكريميه من معالي رئيس جامعة مؤتة للمشاركة واألشراف على مھرجان جامعة مؤتة
السنوي األول عام .2001
 2001ھدية تكريميه من معالي وزير الرياضة والشباب في األردن للتعاون في إنجاح إقامة معسكر
جائزة الحسن بن طالل للشباب عام .2001
 2008ھدية تكريميه من أسرة عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة النتھاء العمل كعميد لشؤون الطلبة
عام .2008
 2008ھدية تكريميه من معالي رئيس الجامعة األردنية بعد االنتھاء من العمل كأمين سر االتحاد
الثقافي والفني للجامعات األردنية عام .2008

المشاركة في البرامج التلفزيونية
 1994المشاركة في البرنامج التلفزيوني )حوار األجيال( حلقة عن الغضب والعدوان عند األطفال.
التلفزيون األردني ،لعام .1994
 1997المشاركة في برنامج حول العنف األسرى في المجتمع .التلفزيون األردني ،لعام .1997
 2004المشاركة في برنامج "يوم جديد" حول اليوم الجماھير المنعقد في عمادة شؤون الطلبة ،جامعة
مؤتة ،وعن أسبوع العمل المشترك مع المركز الوطني لحقوق اإلنسان عن العنف ضد
المرأة في المجتمع األردني ،الموافق .2004/12/16
 2007المشاركة في برنامج تلفزيوني في دبي ،اإلمارات العربية المتحدة .عن مؤتمر
) (CNBCدور الشرطة والقوات المسلحة في تطوير االقتصاد الوطني في دول مجلس التعاون
الخليجي .الموافق .2007/03/13
 2007المشاركة في عدة برامج عن الجامعات األردنية في قناة سفن أستار الفضائية في أيار.2007،
 2008المشاركة في البرنامج التلفزيوني األردني )الحكي ألنا( حلقة عن أبو العريف.
 2012المشاركة في قناة ھنا عمان حلقة عن علم الجريمة وذكرى تفجيرات عمان.2012/11/12 .

المشاركة في البرامج اإلذاعية
47

 .(1المشاركة في حديث إذاعي حول التفكك األسرى وأثره في المجتمع ،اإلذاعة األردنية )عدة مرات(.
 .(2المشاركة في حديث إذاعي حول الجوانب االقتصادية واالجتماعية وأثرھا في جنوح األحداث ،اإلذاعة
األردنية.
 .(3المشاركة في أحاديث إذاعية مباشر عن القبول والتسجيل ،المقبولين ،التخصصات المطلوبة والتي
عليھا اإلقبال أكثر من غيرھا وأسباب ذلك في جامعة مؤتة.
 .(4المشاركة في أحاديث إذاعية مباشر حول قضايا شؤون الطلبة في جامعة مؤتة من منح مالية
والقروض ،والمساعدات المالية ،اإلذاعة األردنية )عدة مرات(.
 .(5المشاركة في برنامج البث المباشر حول استراتيجيات جديدة للعمل في عمادة شؤون الطلبة ،جامعة
مؤتة ،يوم االربعاء الموافق .2005/01/19
 .(6المشاركة في العديد من البرامج االذاعية المتعلقة بقضايا الطلبة المختلفة.

الھوايات
القراءة وكتابة المقاالت المختلفة في الصحف والمجالت.
المشاركة بالرحالت واألنشطة والمھرجانات الثقافية والفنية.
االشخاص المﻌرفين
االسم

الوظيفة

المؤسسة

Name

Job Title

Institution

األستاذ الدكتور أخليف يوسف
الطراونه

رئيس الجامعة الجامعة األردنية
األردنية

البريد اإللكتروني
E-mail
tarawneh_c@yahoo.com

00962797200900

االستاذ الدكتور احمد الزغاليل
0096796927221
0096777741338

األستاذ الدكتور يوسف عبدالوھاب
ابو حميدان

نائب رئيس
جامعة الطفيلة
التقنية
عضو ھيئة
تدريس

جامعة الطفيلة
التقنية
الجامعة األردنية

Zaghalil2000@hotmail.com

Yousf_abu@Yahoo.com

00962795226833

األستاذ الدكتور ذياب البداينة
00962795552202

عضو ھيئة
تدريس

جامعة مؤتة

Badayneh@hotmail.com

W. Timothy Austin, Professor of Criminology, Indiana University of Pennsylvania,
Indiana, PA. 15705
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Phone # (724) 357 5609
E-mail: Austin@grove.iup.edu
Mutchnick, R., Professor of Criminology, Indiana University of Pennsylvania,
Indiana, PA. 15705
Phone #001(724) 357 5604
E-mail: rjmutch@grove.iup.eduE-mail:
Aref M .Al-Kahattar, Professor of Criminology, California University of
Pennsylvania, California, PA 15419. Tel: # (724) 938-1542;
E-mail: Alkhattar@yahoo.com
E-mail: alkhattar@cup.edu
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