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                   CVالسيرة الذاتية 

 البيانات الشخصية :أولا 
 الدكتور خميؿ إبراىيـ عبداهلل اليالالت : االسػـ

 41/3/4691 األردف  -لواء البتراء -وادي موسى  : مكاف وتاريخ الميالد
 أوالد وبنتاف أربعةمتزوج ولدي  : الحالة االجتماعية

 اإلسالـ : الديانةأردني               : الجنسية
 شارع جياد العبسي   –طبربور  - عماف – األردف : العنواف

  khah_2006@yahoo.com : البريد االلكتروني
k.halalat@ju.edu.jo                                                                    

                              
 قسـ العمؿ االجتماعي / كمية االداب / الجامعة االردنية. : مكاف العمؿ

  مشارؾاستاذ   :الرتبة 
  EXT. 24992 / 24988 .5355000 6 -962 00 : ىاتؼ العمؿ

 5300232 6 - 962 00 :فاكس : 
 77 - 00962         9840160 77 -962 00   3331331المنزؿ  موبايؿ : 

 المؤهالت العممية:  ثانياا 
كمية الخدمة   /قسـ مجاالت الخدمة االجتماعية   /اه الفمسفة في الخدمة االجتماعيةدكتور  •

بمرتبة الشرؼ االولى مع التوصية بطباعة وتبادؿ   2010جامعة الفيـو عاـ  /االجتماعية 
 الرسالة مع الجامعات المصريو والمعاىد والجيات المماثمة. 

تقييـ الممارسة المينية لمخدمة االجتماعية في مؤسسات رعاية  : بعنواف ةطروحالا
 .االحداث المنحرفيف في المممكة االردنية الياشمية

 2003الجامعة األردنية عاـ  /العموـ االجتماعية واإلنسانيةماجستير العمؿ االجتماعي / كمية  •
 ، عنواف الرسالة : ظاىرة عمالة االطفاؿ في القطاع السياحي في مدينة البتراء. بتقدير جيد جدا

mailto:khah_2006@yahoo.com
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 1987 جامعة قطر عاـ   / االجتماعيةو  كمية العمـو اإلنسانية بكالوريوس الخدمة االجتماعية / •
 .بتقدير جيد

 ثالثاا : الخبرة األكاديمية 

 .الجامعة االردنية-معيد العمؿ االجتماعي   1141أيموؿ   – 1144محاضر متفرغ : ايموؿ 
مؿ معيد الع 8/9/2012 19/10/2011 _ : ضابط ارتباط لشؤوف االعتماد وضماف الجودة  

 .الجامعة االردنية –االجتماعي 
 -كمية االداب  –قسـ العمؿ االجتماعي  1141 ثانيتشريف  – 1141أيموؿ محاضر متفرغ : 
 .الجامعة االردنية

 .الجامعة االردنية-كمية االداب  –قسـ العمؿ االجتماعي  - 1141 ثانيتشريف  : استاذ مساعد
 .الجامعة االردنية 46/1/1143 -46/3رئيس قسـ العمؿ االجتماعي باإلنابة : 
          .الجامعة االردنية 1142ايموؿ  -1143 رئيس قسـ العمؿ االجتماعي : أيموؿ

 6/6/1142 -1142مساعد العميد لشؤوف الطمبة / كمية االداب / ايموؿ 
جتماعية/ كمية االنسانيات العضو ىيئة تدريس / استاذ مشارؾ في قسـ عمـ االجتماع والخدمة ا

 34/2/1146 – 49/6/1142والعموـ / جامعة عجماف / دولة االمارات العربية : 
 ولتاريخة 1146مساعد العميد لشؤوف الطمبة / كمية االداب / ايموؿ 

 رابعاا: التدريس 

 الجامعة الردنية –تدريس مواد لمبكالوريوس في قسم العمل الجتماعي  -أ 

مناىج البحث في العمؿ االجتماعي ، العمؿ االجتماعي مع االفراد ، العمؿ مع الجماعات ،  
العاـ ، العمؿ االجتماعي في المجاؿ المدرسي ، العمؿ االجتماعي ميارات العمؿ االجتماعي 

مع الطفولة واألحداث ، التنمية االنسانية واالجتماعية ، العمؿ االجتماعي مع المسنيف ، العمؿ 
، تصميـ البحث  تماعي في مراكز االصالح والتأىيؿاالجتماعي التطوعي ، العمؿ االج

، تدريب  4تدريب ميداني  الب الجامعي وميارات الحياة ،أخالقيات الط واستخداـ الحاسوب ،
 ، رعاية ذوي االحتياجات الخاصة، مقدمة في الخدمة االجتماعية. 1ميداني 

 الجامعة الردنية –تدريس مواد لمماجستير في قسم العمل الجتماعي  -ب 

 (1) تدريب ميداني، عاـ ( 4تدريب ميداني ) ، العمؿ االجتماعي المتقدـ مع الطفولة والشباب
 ، التحميؿ االحصائي المتقدـ.متخصص

 خامساا : عضوية المجان 
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برنامج ماجستير في الخدمة االجتماعية / جامعة ظفار / سمطنة عماف،  عضو مقييـ النشاء -
1149/1142 

مجاالت ير الوتطو ـ االجتماعية مع تحديد عمو عضو لجنة وضع نتاجات التعمـ لبرنامج ال -
، عمـ / العمؿ االجتماعي ) الخدمة االجتماعة حت البرنامجتالمندرجة تخصصات المعرفية لم

االجتماع، دراسات في التنمية، االنحراؼ والجريمة(، ىيئة اعتماد مؤسسات التعميـ العالي 
 .1146/  2/ 16وضماف جودتيا، عماف/ االردف، 

االردنية لمعاـ الدراسي في كمية االداب / الجامعة االجتماعية الثقافية و جنة معضو ال -
1141/1143 

و  1143/1149عضو مجمس كمية االداب وعضو لجاف الكمية لمعاميف الدراسييف  -
  البحث العممي. لجنة وتشمؿ : لجنة الدراسات العميا ، لجنة الخطة ، 1149/1142

 1149/1142و  1143/1149رئيس لجاف قسـ العمؿ االجتماعي لمعاميف الدراسييف  -
الميداني ، المجنة  ذه المجاف : لجنة الدراسات العميا ، لجنة الخطة ،  لجنة التدريبوتشمؿ ى

الترقية ، لجنة االرشاد الطالبي ، لجنة االمتحانات واستالـ  الثقافية واالجتماعية ، لجنة
 العالمات.

 .لعدة اعواـ دراسية الجامعة االردنية طمبةتحاد عضو لجنة انتخابات ا -

كانوف  -1143ية االجتماعية تشريف اوؿ ميننة العمؿ االجتماعي / وزارة التنمعضو لجنة  -
 1143اوؿ

 1146/1111لمعاـ الجامعي  ،مقرر لجنة التحقيؽ في قضايا الطمبة / كمية االداب -

 سادساا : أسماء المعرفين 

 – 1142االساذ الدكتور محمد القضاة ، عميد كمية االداب / الجامعة االردنية ،  -
1146  m.qudah@jju.edu.jo  11691222163232 

mailto:m.qudah@jju.edu.jo
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عباطو ضبعاف ظاىر، عميد كمية االداب الجامعة االردنية مف  االستاذ الدكتور -
1143/1141 – 1143/1149 a_daher@ju.edu.jo   موبايؿ

11691262266111  
، رئيس قسـ العمؿ االجتماعي، الجامعة االردنية مف االستاذ الدكتور ابراىيـ ابو عرقوب -

1144/1141 – 1143/1141 ibrahimargoub@yahoo.com  موبايؿ
11691222161236 

الباىي، عميدة كمية الخدمة االجتماعية / جامعة الفيوـ،  معوض االساتذة الدكتورة زينب -
zmb00@fayoum.edu.eg  11114113226143موبايؿ 

األستاذ الدكتور محمود فتحي محمد، قسـ مجاالت الخدمة االجتماعية، كمية الخدمة  -
 1141 -1112االجتماعية، جامعة الفيوـ، مصر، مشرؼ ثاني ألطروحة الدكتوراه 

المشرؼ االوؿ أ.د  111219331224ارضي  11114111391942موبايؿ 
 .1146مصطفى حساف رحمو اهلل توفاه اهلل ربيع 

، الجامعة الحديثة   كمية التربية والعمؿ االجتماعي االستاذه الدكتوره ىدى سميـ ، عميد -
العمؿ االجتماعي / جمعية كميات ومعاىد وأقساـ  ة والعموـ ، بيروت ، وأميف عاـلإلدار 

موبايؿ  houdasleem@hotmail.comية العربجامعات الدوؿ اتحاد 
 116943914214مكتب  119643113461

 وتحكيم البحاث اا : البحوث والدراسات والشراف عمى الرسائل الجامعية والمناقشاتبعسا

 البحوث والدراسات  -أ 

( اآلثار االجتماعية لمبطالة في 1113_ فواز الرطروط ، خميؿ اليالالت ، عطاؼ الحديد )4   
جامعة الدوؿ قطاع الشؤوف االجتماعية / األردف، وزارة التنمية االجتماعية، بتكميؼ وبدعـ مف 

 العربية.

طاع ( االثار الصحية لعمالة االطفاؿ في الق1119صالح الموزي، خميؿ اليالالت ) -1    
السياحي : دراسو ميدانية لمدينة البتراء ، مجمة دراسات العموـ االجتماعية واالنسانية، المجمد 

   871.-853ص ، (3)، العدد 33

mailto:a_daher@ju.edu.jo
mailto:zmb00@fayoum.edu.eg
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( دراسة تحميمية لرسائؿ ماجستير العمؿ االجتماعي في الجامعة 1143خميؿ اليالالت ) -3
، 11، مجمة دراسات العموـ االجتماعية واالنسانيو ، المجمد 1141-1114االردنية لمفترة مف 

 .611 – 628(، ص 3)العدد 

ماعي في الجامعة ( معوقات التدريب الميداني لدى طمبة العمؿ االجت1143خميؿ اليالالت ) -1
-4416ص (، 4ممحؽ ) 11االردنية، مجمة دراسات العمـو االجتماعية واالنسانيو ، المجمد 

4416. 

درجة التزاـ أعضاء ىيئة التدريس في  :خميؿ اليالالت ، لبنى العضايمة ، جياد السعايدة  -3
أقساـ الخدمة االجتماعية بأخالقيات مينة التعميـ مف وجية نظر الطمبة : جامعتا االردنية 

 (.424-433)  1142عدد خاص ، اسات العمـو التربويةوالبمقاء إنموذجًا ، مجمة در 

ة نظر موظفي وزارة دراسة مف وجي ردف،وعي في االالعمؿ التط معوقات :خميؿ اليالالت  -9
نية لمعمـو االجتماعية، التنمية االجتماعية العامميف في مديريات واقساـ الجمعيات، المجمة االرد

 .1142( 4العدد ) 44المجمد 

الرضا الوظيفي لدى االخصائييف :  عبداهلل الدراوشو ،خميؿ اليالالت، ابراىيـ العدره -2
، مجمة جامعة غزه جتماعيةاالية والحماية في وزارة التنمية االجتماعييف العامميف في دور الرعا

 .113-141، 1142( 1العدد) 19المجمد لمبحوث االنسانية، 

الجامعة فى مرضى السرطاف المراجعيف لمستش مشكالت : ابراىيـ العدره، خميؿ اليالالت -2
 33، المجمد ، مجمة مؤتو لمدراسات والبحوث دراسة اجتماعية عمى عينة مف المرضى:  األردنية
 .411-94،  1142( 1العدد)

تقييـ برنامج دار ضيافة الطفؿ في اتحاد المرأة اليالالت :  ايات احمد بني سعيد ، خميؿ -6
 311-342( ص 4( العدد)12المجمد) االردني ، مجمة الجامعة االسالمية لمبحوث االنسانية،

(1146.)  

41- Khalil Ibrahim AL- hilalat, Abdullah AL-Darawsheh and et all, The 
Patterns and Reasons of Committing Crimes in The Jordanian Society 
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from The Perspectives of Inmates in Maan Reform and Rehabilitation 
Center, Journal of Studies in Education, Vol. 9, No. 1, 2019 p: 61-84. 

الطمبة، برامج تعميـ الخدمة االجتماعية في الجامعات العربية مف وجية نظر  معوقات -44

، مجمة دراسات في العمـو الالنسانية دراسة مقارنة في فمسطيف، األردف، لبناف والسوداف

 .1146/  4/  16واالجتماعية، مقبوؿ لمنشر بتاريخ 

12 - Qusai Ibrahim, Khalil Al – Halalat : Obstacles to Social Work 
Education in the Arab Region : Students Perspectives of Experiences in 
13 Programs in Arab Countries, Journal of Social Work and human 
sciences, Under Publisher.  

 اإلشراف عمى رسائل الماجستير -ب 

االشراؼ عمى رسالة ماجستير في قسـ العمؿ االجتماعي / الجامعة االردنية لمطالبة آيات  -4
احمد أميف بعنواف : تقييـ برنامج دار ضيافة الطفؿ في إتحاد المرأة األردنية ، تاريخ المناقشة 

31/41/1143. 

االردنية لمطالبة رواف االشراؼ عمى رسالة ماجستير في قسـ العمؿ االجتماعي / الجامعة  -1
ياسيف المواجده بعنواف : العمؿ التطوعي وأثره في الحد مف العنؼ الجامعي : دراسة عمى عينة 

 .13/1/1149مف الجامعة االردنية وجامعة مؤتة ، تاريخ المناقشة 

والء  االشراؼ عمى رسالة ماجستير في قسـ العمؿ االجتماعي / الجامعة االردنية لمطالبة -3
االتجار بالبشر في األردف ، ضحايا الصعوبات التي تواجو العامميف مع  : بعنواف امموالعو 
 1149/1142الفصؿ االوؿ مناقشة ال

االشراؼ عمى رسالة ماجستير في قسـ العمؿ االجتماعي / الجامعة االردنية لمطالب يوسؼ  -1
 المناقشة،  ردفاأل مع مرضى السرطاف في األخصائي االجتماعي الطبيدور ابو العدوس : 
 1142/1142الفصؿ الثاني 
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االشراؼ عمى رسالة ماجستير في قسـ العمؿ االجتماعي / الجامعة االردنية لمطالبة انوار  -3
دراسة  بعنواف : تقييـ برامج التدخؿ المبكر ألطفاؿ ذوي اإلعاقة )طيؼ التوحد( :عبداهلل النعار 

صيفي  المناقشة، التدخؿ المبكر في دولة الكويت عمى مراكزمف وجية نظر االميات 
1142/1142  

 واالشراؼ عمى رسالة ماجستير في قسـ العمؿ االجتماعي / الجامعة االردنية لمطالب - -9
ؿ الفص المناقشة،  في االردف دور الوفاؽ األسري فاعمية البرامج المقدمة في :مالؾ ادـ بعنواف

  1142/1142الثاني 

االشراؼ عمى رسالة ماجستير في قسـ العمؿ االجتماعي / الجامعة االردنية لمطالب احمد  -2
 يلفصؿ الثان المناقشة االعياصرة بعنواف : عمؿ االطفاؿ في القطاع السياحي في مدينة جرش، 

1142/1142  

 ة لجيفاالشراؼ عمى رسالة ماجستير في قسـ العمؿ االجتماعي / الجامعة االردنية لمطالب -2
واقع البرامج المقدمة لالجئات المعنفات المستفيدات مف معاىد المعناة بعنواف :  عثماف غالونجي

 1142/1146الفصؿ االوؿ  المناقشةبصحة االرة / مؤسسة نور الحسيف، 

االشراؼ عمى رسالة ماجستير في قسـ العمؿ االجتماعي / الجامعة االردنية لمطالبة سناء  -6

دور لجاف االحياء التطوعية في رفع مستوى المشاركة المجتمعية في مدينة الخطاطبة  بعنواف : 

 .1142/1146الفصؿ الصيفي  المناقشة، العقبة

لجامعة االردنية لمطالب حساـ االجتماعي / ااالشراؼ عمى رسالة ماجستير في قسـ العمؿ  -11

مدمني المخدرات : دراسة مطبقة في مركز عالج البرامج المقدمة لفاعمية  بعنواف : حسيف عبده 

 .1142/1146/ عرجاف، بداية االشراؼ الفصؿ الصيفي  المخدرات إدماف

 ماجستيرالعضو لجان مناقشة رسائل  -ج 

اسـ الطالب /  الرقـ
 الطالبة

 تاريخ المناقشة عنواف الرسالة التخصص القسـ
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العمؿ  بشار محمد كساب -4
 االجتماعي

العمؿ 
 االجتماعي

دور البحث العممي في تطوير العمؿ 
الخيري : دراسة حالة المركز العربي 

 لألبحاث والدراسات )مداد(

4/3/1143 

العمؿ  رشا سالـ البريـ -1
 االجتماعي

العمؿ 
 االجتماعي

محددات العمؿ التطوعي لدى طمبة 
 الجامعات االردنية 

43/1/1143 

العمؿ  فراس ىشاـ داروقة -3
 االجتماعي

العمؿ 
 االجتماعي

معوقات الممارسة المينية لألخصائييف 
 االجتماعييف في إدارة حماية األسرة

6/2/1143 

ىيا حسيف  -1
 الطراونة

العمؿ 
 االجتماعي

العمؿ 
 االجتماعي

السياسات االجتماعية لعمالة االطفاؿ تقييـ 
 في االردف

6/2/1143  
العمؿ  تاال نايؼ عيسى -3

 االجتماعي
العمؿ 
 االجتماعي

السموؾ التنمري بيف التنشئة االسرية 
والتنشئة المدرسية : دراسة مطبقة عمى 

 المدارس الحكومية في لواء عيف الباشا

13/41/1143 

محمد عاكؼ ابو  -9
 حجر

العمؿ 
 االجتماعي

العمؿ 
 االجتماعي

 3/4/1149 احتياجات أسر السجناء في االردف

العمؿ  وفاء محمد حسيف -2
 االجتماعي

العمؿ 
 االجتماعي

مشكالت أسر الشمؿ الدماغي دراسة ميدانية 
عمى أسر ذوي الشمؿ الدماغي المنتفعيف 

 مف صندوؽ المعونة الوطنية

1/4/1149 

العمؿ  صالح بساـ يوسؼ -2
 االجتماعي

العمؿ 
 االجتماعي

دور برنامج االسر المنتجة في تمكيف 
االسر الفقيرة المنفذ مف قبؿ وزارة التنمية 

 االجتماعية 

1/4/1149 

العمؿ  زينة عياد الدحيات -6
 االجتماعي

العمؿ 
 االجتماعي

تقييـ البرامج االصالحية والتأىيمية التي 
 تقدـ لألحداث الجانحيف داخؿ دور الرعاية

11/4/1149 

العمؿ  وفاء عدناف جمعة -41
 االجتماعي

العمؿ 
 االجتماعي

االتصاؿ الزواجي وعوائقو : دراسة عمى 
 عينة مف المطمقيف والمطمقات في االردف

3/1/1149 

امؿ مفمح  -44
 الزيدانييف

العمؿ 
 االجتماعي

العمؿ 
 االجتماعي

المساندة االجتماعية ودورىا في التخفيؼ 
 االجتماعية لكبار السفمف المشكالت 

11/1/1149 

غاده محمود  -41
 الشتيوي

العمؿ 
 االجتماعي

العمؿ 
 االجتماعي

الخصائص االجتماعية واالقتصادية 
لممعنفيف أسريًا دراسة عمى حاالت مف إدارة 

 حماية االسرة

11/1/1149 

امجد جميؿ  -43
 الجنيدي

العمؿ 
 االجتماعي

العمؿ 
 االجتماعي

النوع االجتماعي : واقعو العنؼ القائـ عمى 
 وكيفية التصدي لو

 43/3/1149 

زيد محمد  -41
 العجموني

العمؿ 
 االجتماعي

العمؿ 
 االجتماعي

الممارسة المينية لألخصائييف االجتماعييف 
العامميف مع الالجئيف السورييف في مخيـ 

 الزعتري

43/1/4149 

ساندي عبداهلل  -43
 العتـو

العمؿ 
 االجتماعي

العمؿ 
 االجتماعي

الجمعيات الخيرية ودورىا في الحد مف 
الفقر : دراسة عمى عينة مف الجمعيات 

 الخيرية في محافظة جرش

12/1/1149 
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العمؿ  منى احمد الموزي -49
 االجتماعي

العمؿ 
 االجتماعي

دور الحكومة االردنية في إدارة أزمة ذىب 
 عجموف : دراسة حالة

3/3/1149 

عريب عبدالرحمف  -42
 الوليدات

مركز دراسات 
 المرأة

 المرأةدور المشاريع الصغيرة في تمكيف  دراسات المرأة
 الريفية في مادبا 

31/9/1149 

 عدناف ىديؿ -42
 الزواىره

العمؿ 
 االجتماعي

العمؿ 
 االجتماعي

وحدة مكافحة التسوؿ في ل تقييميودراسة 
 وزارة التنمية االجتماعية

1/2/1149 

العمؿ  عبير القطارنو -46
 االجتماعي

العمؿ 
 االجتماعي

االساءة الى االطفاؿ في العاصمة عماف 
: درساة مطبقة عمى عنة مف 1141لعاـ 

 الحاالت الواردة الى ادارة حماية االسرة

11/41/1149 

 
آمال محمد  -11

 الزغول
العمؿ  االجتماعيالعمؿ 

 االجتماعي

المشكالت التً تواجه الالجئٌن السورٌٌن فً 
 يمخٌم الزعتر

22/12/2116 

العمؿ  العمؿ االجتماعي يروان الموازر 14
 االجتماعي

 تسول األطفال فً االردن دراسة مٌدانٌة
 على مركز رعاٌة وتأهٌل المتسولٌن/ مادبا

4/4/2117 

شروؽ ايسر  -11
 الجزار

 العمؿ االجتماعيالعمؿ 
 الجتماعي

حقوؽ كبار السف المقيميف في المؤسسات 
االيوائية بيف الرعاية واإلساءة / دار الضيافة 

  نموذجا ودارات سمير شما

41/2/1142 
 

لنا محمد اسحؽ  -13
 الدجاني

العمؿ  العمؿ االجتماعي
 االجتماعي

العنؼ المدرسي في مدرسة الرشيد االساسية 
تربية عماف االولى مف وجية لمبنيف/ مديرية 
 نظر الطالب

2/2/1142 

يزف عبدالمطيؼ  11
 عياصرة

العمؿ  االجتماعي العمؿ
 االجتماعي

دور االخصائً االجتماعً فً دور تربٌة 

االحداث : دراسةمطبقة عمى وتأهٌل 
 االحداث المكرريف

41/41/1142 

محمود صقر  13
 الوحش

الجتماعي  العمؿ
 االجتماعي

ؿ العم
 االجتماعي 

المشكالت االجتماعٌة التً تواجه مرضى 

في مدينة عماف :  ع الثاني (السكري ) النو
دراسة ميدانية عمى عينة مف المراجعيف 

 لمستشفى الجامعة االردنية

42/41/1142 

منار صالح  -19
 القاضي

العمؿ  العمؿ االجتماعي
 االجتماعي

 المشكالت االجتماعية والقانونية التي تواجو
االردنيات المتزوجات مف غي االردنييف: 

دراسة مطبقة عمى عينة مف المنتفعات مف 
 صندوؽ المعونة الوطنية

49/1/1142 

محمد عبدالعزيز   -12
 الخزعمي

العمؿ  العمؿ االجتماعي
 االجتماعي

رضا الالجئيف السورييف عف خدمات الرعاية 
المقدمة ليـ مف المنظمات الدولية في مخيـ 

 الزعتري

19/1/1142 

العمؿ  العمؿ االجتماعي تيجاف الزبف -12
 االجتماعي

دور االخصائي االجتماعي في تأىيؿ 
المصابيف مف المتقاعديف العسكرييف مف 

42/2/1142 
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 وجية نظرىـ
صفاء مصطفى  16

 ابو ميالة
العمؿ  العمؿ االجتماعي

 االجتماعي
واقع خريجي بكالوريوس العمؿ االجتماعي 

 1142 - 1141االردنية : في الجامعة 
12/2/1146 

 

 تحكيم البحاث  -د 

 ./ عمادة البحث العممي / الجامعة االردنية واإلنسانيةالعمـو االجتماعية   - مجمة دراسات

 ./ عمادة البحث العممي / الجامعة االردنيةالمجمة االردنية لمعمـو االجتماعية 

 .االنسانية / جامعة غزة مجمة جامعة غزة لمبحوث

 لمبحوث / جامعة الحسيف بف طالؿ. مجمة جامعة الحسيف بف طالؿ

 لجان التحكيم  -ه 

 .، فندؽ الشيراتوف عماف 29/10/2013-26العالـ العربي  /محكـ في مسابقة انتؿ لمعمـو -
 المعمميف، نادي  عماف 15/3/2014،  1/3/2014االردف  /محكـ في مسابقة انتؿ لمعمـو -
 

 وورش العمل الدوراتو  اا : المؤتمراتثامن
 : المؤتمرات  أ

 ففندؽ حياة عما/ جمعية أصدقاء البحث العممي   / حث العممي في األردفالمؤتمر األوؿ لمب _
 .  19/44/1113-13 األردف

كمية الخدمة االجتماعية جامعة حمواف   –المؤتمر العممي الدولي العشروف لمخدمة االجتماعية  -
.11-12/3/2007 

مصر بعنواف  /جامعة الفيوـ  / االجتماعية الخدمة لكمية عشر الثامف السنوي العممي المؤتمر -
 5/2007 / 4 - 3. األلفية أىداؼ وتحقيؽ االجتماعية لخدمةا

 بعنواف مصر /جامعة الفيوـ  / االجتماعية الخدمة لكميةعشر  التاسع السنوي العممي المؤتمر-
- 23الخدمة االجتماعية ورعاية الفئات المعرضة لمخطر في إطار المتغيرات المحمية والعالمية  

24 / 4/ 2008 
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مصر بعنواف  /جامعة الفيوـ  / االجتماعية الخدمة لكمية العشريف السنوي العممي المؤتمر-
 /5 / 7-6الخدمة االجتماعية ومشكالت الشباب في ضوء المتغيرات العالمية والمحمية الحديثة 

2009. 
 االجتماعية لمخدمة والعشريف الثالث الدولى العممى المؤتمر -
 االجتماعية الخدمة كمية / االجتماعية الرعاية سياسات عمى العالمية المالية األزمة انعكاسات "
 .11/3/2010-10 حمواف جامعة /

 مصر  /جامعة الفيوـ  / االجتماعية الخدمة لكمية والعشروف الحادي السنوي العممي المؤتمر -
  2010 / 5 / 6 -5  بالبشر واإلتجار االجتماعية الخدمة بعنػواف

المؤتمر السابع لمبحث العممي في االردف، الجمعية االردنية لمبحث العممي، جامعة الشرؽ  -
 41/44/1143/ عماف االوسط 

المؤتمر العممي االوؿ لمخدمة االجتماعية، الجامعة االردنية، قسـ العمؿ االجتماعي بالتعاوف  -
 .11/1/1149 -46 األردنيةالجامعة  اعية ،مع جمعية رابطة الخدمة االجتم

، الجامعة االردنية ، كمية مؤتمر التعميـ العالي في الوطف العربي: نحو التنافسية العالمية -
 .41/3/1149 -44ية، و التربالعمـو 

والدولي/ العربي مواجية المعوقات السياسية عمى الصعيديف  االجتماعي فيالعمؿ مؤتمر  -
اتحاد جامعات الدوؿ لعربي / الوطف افي العمؿ االجتماعي جمعية كميات ومعاىد وأقساـ 

  .49/2/1149-43بيروت ، لبناف ، ، العربية
/  44/  44المؤتمر الثامف لمجمعية االردنية لمبحث العممي / الجامعة االردنية / عماف /  -

1142 
بعنواف االستعداد لمستقبؿ الخدمة االجتماعية/ دائرة  المؤتمر العاشر لمخدمة االجتماعية -

  1146/  1/  11 – 13 ، فندؽ الشيراتوف/ امارة الشارقة الخدمات االجتماعية
توطيف مينة الخدمة االجتماعية في الدوؿ العربية ، الجامعة االلمانية الدولي حوؿ مؤتمر ال -

/ 6/  46 – 42مادبا  قسـ الخدمة االجتماعية، والمغات التطبيقية / كمية االنسانيات  االردنية،
1146 

 وورش العملالتدريبية  الدورات -ب 
 خارج الردنوورش العمل الدورات التدريبية  -

 اإلسماعيمية /مصر   /تنمية وترويج أنشطة توليد الدخؿ  1992 / 6/ 4 _ 1992 / 5 / 15
 دمشؽ /سوريا  /األساليب الحديثة المتبعة مع األحداث 1998 / 5 / 31 _ 1998/ 5/  24

االجتماعية لممجمس االقتصادي  المجنةاجتماعات  2006 / 8 / 21 – 2006 / 8 / 20 
 مقر جامعة الدوؿ العربية   /مصر   /واالجتماعي 
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كمية  /معيد المغات والترجمة  TOEFLدورة االعداد لمتوفؿ  26/7/2007 – 18/6/2007
 جامعة القاىره /االداب 

 30 / 4 / 2008The Art of Effective Communication  /  المركز الكندي لمتنمية
المدرب الدكتور ابراىيـ الفقي الخبير الدولي في  /مصر /مكاف الدوره جامعة الفيوـ  /البشريو 

 التنميو البشريو
اشراؼ  /جامعة الفيـو  /كمية اليندسة  /ورشة عمؿ استخداـ المكتبو الرقميو  4-5/11/2008 

 تنفيذ المجمس االعمى لمجامعات المصريو  /الدكتور وائؿ الدىشوري
 The Seventh Framework Programmeورشة عمؿ لمتعريؼ ببرنامج 21/12/2008 

(FP7)   منسؽ الشروع الدكتور محمد شندي  /جامعة الفيوـ بالتعاوف مع االتحاد االوروبي/ 
 كمية اليندسة

 The Seventhورشة عمؿ حوؿ اعداد مشروعات االبحاث في برنامج  23/12/2008 
Framework Programme 

 (FP7).   منسؽ المشروع الدكتور محمد شندي /جامعة الفيـو بالتعاوف مع االتحاد االوروبي/ 
 كمية اليندسة

 /المرحمو الرابعو لمشروع تطوير التعميـ االوروبي  (Tempus)ورشة عمؿ حوؿ  25/9/2009
 كمية السياحو واالثار /جامعة الفيوـ 

 /مركز تطوير اعضاء ىيئة التدريس  /ميارات كتابة مقترحات البحوث 2009 /10 /22 
 جامعة الفيـو

مركز انتاج  /ورشة عمؿ بعنواف التعميـ االلكتروني والمقررات االلكترونية  2010 /11 /15
 جامعة الفيـو /التعميـ االلكتروني 

 Tempusمشروع   Research in Practiceورشة عمؿ بعنواف  2012 / 12 / 4 _ 2
 مصر   /جامعة القاىرة 

التي تواجو االخصائييف االجتماعييف في الوطف  ورشة عمؿ بعنواف التحديات 1-3/1/1149
/ اتحاد جامعات  في الوطف العربي ومعاىد وأقساـ العمؿ االجتماعي العربي ، جمعية كميات

 ، بيروت. واإلدارة، الجامعة الحديثة لمعمـو  ربيةالدوؿ الع
 
 الداخميةوورش العمل الدورات التدريبية  -
 

 مكاف االنعقاد تاريخ االنتياء تاريخ البدء الورشة/موضوع الدورة  الرقـ
 /مؤسسة نور الحسيف - 11 – 27 – 11 – 26 مشروع تطوير الحياة 1
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 عماف 1991 1991
أجيزة تطوير وتنمية  2

 المجتمع المحمي
20 – 6 – 

1992 
24 – 6 - 

1992 
كمية األميرة رحمة 
 لمخدمة االجتماعية

المبادىء األساسية في  3
متابعة المشاريع 
الحيوانية لألسر 

 المنتجة

3 – 10 – 
1992 

7 - 10 -
1992 

كمية األميرة رحمة 
 لمخدمة االجتماعية

اإلجراءات الرسمية  4
 المتبعة مع األحداث

9 -11 -  
1992 

11 – 11 -  
1992 

مركز أسامة بف زيد 
 /لتربية األحداث 

 الرصيفة
إجراءات وتسجيؿ  5

عداد التقارير  ومتابعة وا 
المحاسبية لمييئات 

 التطوعية

28 – 11 – 
1992 

2 – 12 -
1992 

كمية األميرة رحمة 
 لمخدمة االجتماعية

اإلرشاد النفسي  6
 لألحداث

26 - 6  - 
1993 

30 – 6 -  
1993 

كمية األميرة رحمة 
 لمخدمة االجتماعية

الشؤوف اإلدارية  7
مؤسسات العمؿ /

 االجماعي

25 - 9 – 
1993 

29 -9 -
1993 

كمية األميرة رحمة 
 لمخدمة االجتماعية

اإلشراؼ الرياضي في  8
مؤسسات الرعايو 

 االجتماعية

2 – 10 – 
1993 

4 – 10- 
1993 

 الجامعة األردنية

إدارة المواـز  9
 والمستودعات

20 – 11 – 
1993 

24 – 11- 
1993 

كمية األميرة رحمة 
 لمخدمة االجتماعية

المحاسبة الحكومية  10
 واإلجراءات المالية

17 - 6 – 
1995 

21 - 6 - 
1995 

كمية األميرة رحمة 
 لمخدمة االجتماعية

الجزء  /كتابة التقارير 11
 األوؿ

15 – 8 – 
1999 

16 – 8 - 
1999 

موسى جمعية وادي 
 الخيرية

جمعية وادي موسى  - 8 –23 – 8 –22الجزء  /كتابة التقارير 12
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 الخيرية 1999 1999 الثاني
 +window))حاسوب 13

winword+ excel 
+ internet + 
PowerPoint 

4 – 9 – 
1999 

4 – 12 - 
1999 

 /مركز األفؽ لمكمبيوتر 
 معاف

نظاـ الحماية   14
 االلكترونية 

6 – 2 – 
2000 

10 – 2 - 
2000 

مركز إصالح وتأىيؿ 
 سوااقة /ميني 

 – 3 – 6 التخطيط المجتمعي 15
2000 

9 – 3 - 
2000 

 ا لعقبة /نادي الخميج 

أساليب البحث  16
 االجتماعي

4 – 11 – 
2000 

25 – 11 - 
2000 

مركز االستشارات 
والخدمات الفنية 

الجامعة  /والدراسات 
 األردنية

ميارات العمؿ الفريقي  17
 وحؿ النزاعات

15 -8 – 
2003 

17 – 8 - 
2003 

 عماف /فندؽ اوركيدا 

تصميـ برامج التنمية  18
 االجتماعية

30 -8 – 
2003 

1 – 9 - 
2003 

مؤسسة الحسيف 
 االجتماعية

تنفيذ ومتابعة وتقييـ  19
برامج  التنمية 

 االجتماعية

18 – 10 – 
2003 

19 – 10 - 
2003 

 عماف /فندؽ بؿ فيو 

ثقافة الجودة ترسيخ  20
 والتميز

2-8-2003 10 – 1-
2004 

 /مجمع المغة العربية 
 الجامعة األردنية

التخطيط االستراتيجي  21
 وتخطيط تحسيف األداء

 عماف /فندؽ الروياؿ  22-7-2004 18-7-2004

التدقيؽ عمى أنظمة  22
الجودة حسب متطمبات 

و   IRCAىيئتي 
IATCA 

 عماف /الميريدياففندؽ  11-8-2004 9-8-2004

 بمدية اربد _      3/2/2005ورشة عمؿ حماية  23



 

15 
 

وتحسيف أوضاع 
األطفاؿ في مدينة 

 مسؤولية مشتركة :اربد
التفتيش وعمالة  24

 األطفاؿ
20-/2/2005 

 
23-2-2005 

        
 /فندؽ اليوليدي إف

 عماف
تدريب مدربيف لبناء  25

قدرات االخصائييف 
االجتماعييف لمتابعة 
 ومراقبة عمؿ االطفاؿ

 عماف/فندؽ اوركيدا 22/9/2005 18/9/2005

تحضير وثيقة الية  26
عمؿ منظمات االمـ 
المتحدة في االردف 

UNDAF 

البحر  /فندؽ الموفنببيؾ     - 12/4/2011
 الميت

الورشة التدريبية  27
لتطوير أعضاء ىيئة 

 التدريس    

مركز  / الجامعة االردنية 6/2/2012 15/1/2012
 تنمية القوى   البشرية 

دورة اعداد اوراؽ بحثية  28
لغايات النشر في 

 الدوريات العالمية   

مركز  / الجامعة االردنية 21/3/2012 12/3/2012
 تنمية القوى   البشرية 

ورشة عمؿ تاثير  29
النزاعات المسمحة عمى 

االطفاؿ  والشباب 
حالة الالجئيف عمى 

 الساحة االردنية

 الجامعة االردنية 21/12/2012 20/12/2012
 قسـ العمؿ االجتماعي

ندوة المشكالت  30
االجتماعية واالنساية 

المعيقة لمسالـ  
 /واالستقرار في العالـ

يـ ورقة عمؿ دتـ تق

المظمة االسالمية لمتربية  4/9/2013 2/9/2013
   والثقافة والعموـ عماف

 فندؽ  القدس/
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 الحد محاور الورشة
دورة التحميؿ  31

 SPSSاالحصائي 
الجامعة /مركزاالستشارات 23/6/2014 10/6/2014

 االردنية
نتاجات التعمـ  

 المستيدفة
مركز االعتماد وضماف  -      49/44/1143

الجودة / الجامعة 
 ( ساعات3االردنية )

مركز االعتماد وضماف  -      2/1/1149 قاعدة البيانات الوطنية 
 ( ساعة4) الجودة 

الباحث األكاديمي  
GoogleScholar 

تماد وضماف مركز االع -      16/3/1149
 ( ساعة 1) الجودة 

شبكة تواصؿ الباحثيف  
ResearchGate 

مركز االعتماد وضماف  -      2/1/1149
 ( ساعة1) الجودة 

مركز االعتماد وضماف  -     41/3/1149 التعميـ اإللكتروني 
 ( ساعات1)الجودة 

مركز االعتماد وضماف    11/3/1149 المكتبة اإللكترونية  
 ( ساعات1) الجودة 

التحميؿ االحصائي  
االساسي باستخداـ 

    SPSSبرنامج 

و  13/3/1149
19/3/1149 

مركز االعتماد وضماف 
 ( ساعات41) الجودة 

التحميؿ االحصائي  
المتقدـ  باستخداـ 

    SPSSبرنامج 

مركز االعتماد وضماف  31/3/1149 16/3/1149
 ( ساعات41) الجودة 

تصميـ أطر المؤىالت  
 الوطنية

مركز االعتماد وضماف  -       11/41/1149
 ( ساعة1)الجودة 

استخداـ البوربوينت في  
  التعميـ والبحث العممي

مركز االعتماد وضماف  -       6/44/1149
 ساعة ونصؼ()الجودة 

الخاصة نتاجات التعمـ  
بالبرامج األكاديمية في 

 الجامعة  )تطبيقات(

مركز االعتماد وضماف  15/44/1149 14/44/1149
 ( ساعات 3الجودة  )
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وسائؿ  استخداـأىمية  
التواصؿ االجتماعي 

في عممية التعمـ 
 والتعميـ

مركز االعتماد وضماف   2/41/1149
 ساعة ونصؼ(الجودة )

تعمـ الطمبة بغير  ـتقيي 
االختبارات )تقييـ 

 (األداء

مركز االعتماد وضماف   6/3/1142
 ( ساعة1الجودة  )

تطوير وتحميؿ  
االختبارات باستخداـ 

SPSS 

مركز االعتماد وضماف   26/3/2017
 ( ساعة1الجودة  )

32 English 
Conversation 

21 training hours 
   

صندوؽ الممؾ عبداهلل  25/8/2005 17/7/2005
الجامعة  /الثاني لمتنمية 

 االردنية

33 English Course 
32 hours 

14/8/2005 4/10/2005 AL Wihda Center 
– Amman 

34 English Course 
32 hours 

20/11/2005 18/1/2006 AL Wihda Center 
– Amman 

35 English Course 
32 hours 

29/1/2006 22/3/2006 AL Wihda Center 
– Amman 

36 English Course 
32 hours 

7/5/2006 28/6/2006 AL Wihda Center 
– Amman 

37 English Course 
36 hours 

11/4/2001 28/5/2011 AMIDEAST – 
Amman 

 

 المغات والحاسوب
 جامعة القاىرة  /معيد المغات والترجمة  550 شيادة توفؿ  29/11/2007 
 عماف  / Comcentمركز    ICDLشيادة   4/10/2005 

 خدمة المجتمع المحمي
 عضو الجمعية االردنية لألخصائييف االجتماعييف. -
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/ اتحاد الجامعات  ومعاىد وأقساـ العمؿ االجتماعي جمعية كمياتالييئة االدارية لعضو  -
 ومسؤوؿ النشاطات الثقافية. 1142 -1149لألعواـ  العربية / لبناف

 .رابطة ابناء البتراء في عماف / طبربور_ عمافجمعية عضو  -
 المشروعات 

منسؽ مشروع تطوير الحياة لقرية الياشمية  1993/ 11 / 16 _ 1992  / 11 / 17  _  
 مؤسسة نور الحسيف   /محافظة معاف 

 .مدير مشروع لدار أحداث معاف الجديدة 1999 / 2 / 16  _ 1997 / 4 / 9 _
ضابط ارتباط لمشروع الحد مف عمؿ االطفاؿ / منظمة  – 13/4/1113 – 42/41/1119

 العمؿ الدولية / البرنامج الدولي لمقضاء عمى أسوأ أشكاؿ عمؿ االلطفاؿ.
 والبعثات المنح
 بكالوريوس لدراسة  االردنية والتعميـ التربية وزارة بعثة1987 / 6  -1984 / 2   •

  .قطر دولة   -قطر  جامعة في االجتماعية الخدمة
 DIFD Department for Internationalبعثة مف  41/1111 – 9/1113 •

Development (UK)  مشروع بناء القدرات المؤسسية / وزارة التنمية االجتماعية
 لدراسة ماجستير العمؿ االجتماعي / الجامعة االردنية

 سةالدر  االجتماعية التنمية وزارة / المدنية الخدمة ديواف بعثة 12/2010  - 10/2006 •
 مصر جميورية / الفيـو جامعة / االجتماعية الخدمة كمية / االجتماعية الخدمة دكتوراه 

 .العربية
 في جهات أخرى الخبرات العممية:  تاسعاا   
 

مدرسة   / العمؿ اإلضافي  /معمـ 1991 /1/ 7   _ 1990 /11 /5 _  •
 معاف /وادي موسى  / وادي موسى الثانوية لمبنييف

مديرية التنمية  /مباشرة العمؿ في وزارة التنمية االجتماعية 1991 / 8 / 28 _ •
 معاف  /االجتماعية 

مشرفا في قسـ الدفاع االجتماعي  1992/ 11 /25 _ 1991 /8 / 28 _ •
 /مديرية التنمية االجتماعية  /وقسـ تنمية المجتمعات المحمية ومشرؼ ىيئات تطوعية

 معاف
وأخصائي اجتماعي لدار  مدير 1993 / 12/ 15 _ 1992 / 11 / 26 _ •

 معاف /إصالح وتأىيؿ األحداث 
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أخصائي اجتماعي ومحاسب ومأمور  1993/ 8/ 30 _ 1992/ 12 / 16_ •
 معاف /دار إصالح وتأىيؿ األحداث  /لواـز 

دار  / مدير وأخصائي اجتماعي  1999/ 2/ 16  _ 1994 / 9 / 1 _ •
 معاف /إصالح وتأىيؿ األحداث 

مدير مركز عبداهلل بف عمر لتربية  2000 / 10 / 4  _ 1999 / 2/ 17_ •
 معاف  /األحداث وتأىيميـ 

رئيس قسـ الدفاع االجتماعي ومراقب  2001/ 8 / 14 _ 2000/ 10/ 5 _ •
 معاف / مديرية التنمية االجتماعية  /سموؾ 

 /رئيس مكتب الخدمة االجتماعية  2003/ 8 / 9 _ 2001 / 8 / 15 _ •
 وزارة التنمية االجتماعية /مديرية الدفاع االجتماعي   /عماف  /قصر العدؿ 

 /برنامج الدورات والتدريب  سؤوؿ 2003/ 12 / 14 _ 2003 / 8 / 10 _  •
 المركز /وزارة التنمية االجتماعية  /مديرية التخطيط والتقويـ  /قسـ تنمية الموارد البشرية 

 /نية منتدب لصندوؽ المعونة الوط 24/1/2005 _ 2003 / 12/ 15 _ •
مديرية ضماف الجودة بوظيفة مختص تطوير برامج ضماف  /عماف  /اإلدارة العامة 

 الجودة برتبة رئيس قسـ
 /وزارة التنمية االجتماعية والبحوث/ رئيس قسـ الدراسات 25/1/2005 - •

منظمة العمؿ  /مديرية التخطيط والتقويـ  وضابط ارتباط المشروع الوطني لعمالة األطفاؿ
  IPECالدولية

/ وزارة مساعد مدير التخطيط والتقويـ 2006 /10 /20 _ 2005/ 1 /25 -  •
 التنمية االجتماعية/ المركز

لمحصوؿ عمى درجة  ةبعثو دراسي 26/1/2011_ 2006 /10 /21 -  •
 مصر / هالدكتورا

 واإلدارةمساعد مدير مديرية السياسات  2011/ 9 /10 _ 6/3/2011 - •
 / المركزية االجتماعية وزارة التنم / االستراتيجية

 


