
 

 

1 
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 م االس صالح القضاة   معبد الكريطالل 
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 القسم  العمل االجتماعي  

talqdah@dohainstitute.edu.qa   البريد االلكتروني 
 

     الدراسيةالمؤهالت 
 

 مية لالدرجة الع التخصص  الجهة المانحة لها  التاريخ 

  الدكتوراة  م االجتماع لع الجامعة االردنية   2013

2002  McGill-Canada    الماجستير   العمل االجتماعي 
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program 
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كان رئيًسا لقسم العمل االجتماعي في  العليا،طالل عبد الكريم القضاة هو أستاذ مشارك حالًيا. في معهد الدوحة للدراسات 
، وكان كذلك منذ حصوله على درجة الدكتوراه  لما كجيالجامعة األردنية والمدير لمركز تنمية المجتمع بالشراكة مع جامعة 

. ودرجة الماجستير في العمل االجتماعي من جامعة ماكجيل عام 2013في علم االجتماع من الجامعة األردنية عام 
. باإلضافة إلى 2010والماجستير في المناصرة من أكاديمية التعليم والتنمية )الواليات المتحدة األمريكية( عام  2002

هو أستاذ مشارك في قسم العمل االجتماعي في الجامعة األردنية ، حيث يقوم بتدريس  ةفإن القضا للمركز،كمدير  دوره
مستويي الماجستير والبكالوريوس ، مثل مقدمة في العمل االجتماعي والسياسة االجتماعية وتنظيم المجتمع وأساليب 

أمضى طالل  السالم،الشرق األوسط للمجتمع المدني وبناء  البحث ومشروع التخرج. قبل انضمامه إلى برنامج ماكجيل
عاًما في مجال التنمية االجتماعية. تشمل خبرته مع وزارة التنمية االجتماعية والمنظمات غير الحكومية  20القضاة 

ن لمدة ثالث سنوات الدولية مثل العمل مع وزارة التنمية الدولية البريطانية في مشروع العمل االجتماعي البريطاني في األرد
 العمل الميداني والتدريب وحتى الجانب اإلداري للتنمية االجتماعية.

 الدورات التدريبية 
 تدريب على تعبئة الموارد لمتلقي المنح الصغيرة )جامعة كاليفورنيا( 2011أبريل 
 : قيادة الشباب )الواليات المتحدة األمريكية(.2006يناير 
 امعة كونكورديا )كندا(.: مشروع تصميم ج2001يونيو 
 : أدوات للتقييم التشاركي كونكورديا )كندا(.2001يونيو 
 : تصميم واعداد البحث االجتماعي الجامعة االردنية.2000نيسان 
 : تقييم الفقر التشاركي.1999يوليو 
 .IG: دراسة جدوى وتصميم مشاريع 1999يونيو 
 التنمية االجتماعية.: تسويق األفكار لتحقيق تغييرات في 1999مارس 

: إدارة دورة 1998(. أغسطس PRA: التخطيط القائم على المجتمع باستخدام التقييم السريع بالمشاركة )1998سبتمبر 
 المشروع

 IG: خطة عمل 1998مايو 
 : تدريب المدربين1998مايو 
 : تغيير األساليب في التنمية االجتماعية في المملكة المتحدة1998سبتمبر  -يونيو 
 : قسم اللغة اإلنجليزية ، المجلس الثقافي البريطاني1998يونيو 
 : دورة كمبيوتر ، مركز تعليم كومب1998أبريل 

 : مشاريع مدرة للدخل ، عمان1997ديسمبر 
 : التواصل مع المجتمعات المحلية1995أغسطس 

 : إدارة مراكز التنمية االجتماعية1994مايو 
 يع المدرة للدخل: تصميم واختيار المشار 1993مايو 

 : دور األخصائي االجتماعي وتأثير1992سبتمبر 
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 تنمية المجتمعات المحلية
: دور العاملين في المنظمات غير الحكومية1992سبتمبر   

 
 -المنشورات: 

أوضاع وسلوكيات األطفال المعيشية: دراسة  ( ، أثر الطالق على2020طالل ، جمعة وفا ) ةأبو غبوش ، رهام ، القضا
 .9 (4): 1531-1542 (COES & RJ-JSS)على عينة من المطلقات في األردن ،مجلة العلوم االجتماعية 

 
 دور األخصائي االجتماعي الطبي في التوعية بالتبرع باألعضاء البشرية (،2018طالل ) ،ةالقضا

 .319-304(: 4) 46 واالجتماعية،ة دراسات: العلوم اإلنساني األطباء،وجهة نظر 
 
 المصاعب األسرية واالجتماعية والقانونية التي تواجهها(. “2014فاطمة ) وزبيدي،طالل  ،ضاةالق

 .26-9(: 6) 29ودراسات مجلة العلوم اإلنسانية وسلسلة العلوم االجتماعية  ثللبحو المعوقون في األردن ". )مؤته 
 

أثر خصائص التواصل االجتماعي حول القيم المختلفة بين الشباب في المجتمع  (،2018منال ) عنبتاوي، طالل، ،ةالقضا
 .7 (3): 172-186 (COES & RJ-JSS)العلوم االجتماعية  األردني ، مجلة

 
 (. الالجئون السوريون في األردن: األخصائيون االجتماعيون يستخدمون 2017) الكواماري  طالل، القضاة،

الخدمة االجتماعية الدولية  المجتمع،الحقوق وتنمية  ( لتقييم االحتياجات البشريةPRAم السريع بالمشاركة )منهجية التقيي
60 (3 :)614-627. 
 

الفلسفة والدين وتأثير أفلوطين ،  (. الفارابي بين2020طالل ) ،ةالقضا مها، سين، محمود، دومي، مها، السمهوري،
 .9 (4): 1358-1371 (COES & RJ-JSS)مجلة العلوم االجتماعية

 
األكاديمي  اختيار التخصص ( العوامل االجتماعية المؤثرة2018فاطمة ) العابدين،زين  طالل، ،ةالقضا منال، عنبتاوي،

 .262-240(: 2) 27مجلة العلوم االجتماعية  تخصصهم،وأثره على توجهات الطالب نحو 
 

الالجئون دولًيا ، المجلة  ( الالجئون العراقيون في األردن: دروس للممارسة مع2012طالل ) ،ةالقضا ماريا، الكوا،
 .239-223(: 2) 15األوروبية للعمل االجتماعي 

المطلقات وعالقاتهن قبل الطالق: دراسة  (. خصائص2020، طالل. ) ةرهام ، عليمات ، حمود ، والقضا غبوش،أبو 
اإلنسانية العلوم  )المجلة العربية للنشر حاثاألردن. مقبول للنشر في دراسات وأب على عينة من المطلقات في

 .http: //www.revue-dirassat.org(. .االجتماعية
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(. تأثير أزمة الالجئين السوريين على 2020) ، طالل والسموري ، مها. اةتمارا وسين ، منى والقض وعمد،منال  عنبتاوي،

 : التدخل في مهنة الخدمة االجتماعية. دراسات: العلوم اإلنسانية واالجتماعية.المجتمع المضيف في المفرق 
 

(. التكيف النفسي االجتماعي للطالق: دراسة 2020، طالل ، جمعة ، وفا. ) ةأبو غبوش ، رهام ، القضا حمود، عليمات،
 (. مقبولة للنشر فيFDAS( في األردن باستخدام مقياس تعديل فيشر )نساءو على عينة من المطلقات )رجال 

 سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية. -دراسات
 

( "الالجئون العراقيون في األردن: دروس للممارسة مع الالجئين حول العالم" ، 2011، ماري ) والكوا طالل، القضاة، 
.)نسخة مطبوعة( 534-521: 4، رقم.  54العمل االجتماعي الدولي ، يوليو ، المجلد   
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 منشورات منتقاة: 

 المصاعب األسرية واالجتماعية والقانونية التي تواجهها(. “2014فاطمة ) وزبيدي،طالل  ،ضاةالق
 .26-9(: 6) 29ودراسات مجلة العلوم اإلنسانية وسلسلة العلوم االجتماعية  ثللبحو المعوقون في األردن ". )مؤته 

 
 (. الالجئون السوريون في األردن: األخصائيون االجتماعيون يستخدمون 2017) الكواماري  طالل، القضاة،

مة االجتماعية الدولية الخد المجتمع،الحقوق وتنمية  ( لتقييم االحتياجات البشريةPRAمنهجية التقييم السريع بالمشاركة )
60 (3 :)614-627. 
 

الالجئون دولًيا ، المجلة  ( الالجئون العراقيون في األردن: دروس للممارسة مع2012طالل ) ،ةالقضا ماريا، الكوا،
 .239-223(: 2) 15األوروبية للعمل االجتماعي 

 
 

( "الالجئون العراقيون في األردن: دروس للممارسة مع الالجئين حول العالم" ، 2011، ماري ) والكوا طالل، القضاة،
 .)نسخة مطبوعة( 534-521: 4، رقم.  54العمل االجتماعي الدولي ، يوليو ، المجلد 
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