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    المؤهالت الدراسية

 

الدرجة  
 العلمية

 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص

المملكة - ي سوا نز -جامعة ويلز  دراسات اجتماعية   دكتوراه  
 المتحدة 

2002 

المملكة - ي سوا نز  -جامعة ويلز ادارة وتخطيط التنمية الدولية ماجستير  
 المتحدة

9111 

تنظيم / الخدمة االجتماعية ماجستير 
 مجتمع 

 9110 جامعة حلوان جمهورية مصر العربية 

 9199 جمهورية مصر العربية-جامعة حلوان االجتماعيةالخدمة  بكالوريوس 

 محمود دمحم عتيق الكفاوين :د



 

  التخصص ومجاالت االهتمام

 

 الدراسات االجتماعية   التخصص العام 
 الخدمة االجتماعية التخصص الدقيق 
 المشاريع متقيي  -المجتمع تنظيم وتنمية/أإلدارة /الخدمة االجتماعية   مـجاالت االهتمام 

–المجتمع المدني –العمل التطوعي _الفقر والبطالة  /االجتماعية
 البحث العلمي-التدريس

 

  السجل الوظيفي 

 

 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
-الحكومة االردنية وزير عمل  

 االردن
2099-2099 

 المعونةصندوق  مدير عام 
 االردن-الوطنية 

2002-2090 
الصندوق االردني   واإلحسان البر و التنسيقمدير مكتب  

 الهاشمي 
2002-2002 

 2002-2009 وزارة التنمية االجتماعية  التخطيط والمتابعةمدير  
 9119-9116 وزارة التنمية االجتماعية مدير تنمية المجتمعات المحلية 
 9116-9119 وزارة التنمية االجتماعية مدير مديريات التنمية االجتماعية  
 عدة مراكز للرعاية والتأهيلمدير  

  

 9119-9199 وزارة التنمية االجتماعية
 2092-2092 الجامعة االردنية محاضر متفرغ 
 -2092 الجامعة االردنية قسم العمل االجتماعي-استاذ مساعد 
 

 



 

 

 الوظائف االكاديمية 

 التاريخ  جهة العمل  الوظيفة
 9116-9192 االردن-البلقاء  جامعة الخدمة االجتماعية–محاضر غير متفرغ 
 2006-2002 االردن-الجامعة الهاشمية العمل االجتماعي-محاضر غير متفرغ

2009-2001 
 2090-2002 االردنية الجامعة العمل االجتماعي-محاضر غير متفرغ

  2092-2092 الجامعة االردنية العمل االجتماعي-محاضر متفرغ
  -2092 الجامعة االردنية استاذ مساعد في قسم العمل االجتماعي

 

  األبحاث العلمية المنشورة 

 

اسم الباحث  
 (الباحثين)

 عنوان البحث والناشر والتاريخ 

دراسكككة مطبقكككة : المشككككات التكككي تواجكككا النسكككاء الااكككي يرأسكككن اسكككرا فقيكككرة  محمود دمحم الكفاوين 
العلككوم :مجلككة دراسككات)علككع عينككة مككن منتفعككات صككندوق المعونككة الوطنيككة 

 2092،االردنية، الجامعا (9ملحق  22عدد)( واالجتماعية االنسانية

 دراسة األردنحول اسباب الفقر في  االجتماعيةمعتقدات طلبة الخدما  محمود دمحم الكفاوين  
مجلة ( )األردنيةالجامعا _ االجتماعيةميدانيا علع طلبة الخدما 

االردنية الجامعا (6ملحق 24مجلد)( واالجتماعيةاالنسانية العلوم :دراسات
2096 



مجلكة )تصكور مقتكر   –مهنة الخدمة االجتماعيكة وراس المكال االجتمكاعي  محمود دمحم الكفاوين 
 2092( 2)49مجلد ( جامعة النجا  لألبحاث

د ان  موسع   
النجداوي و محمود 

 دمحم الكفاوين

( بحككث مشكككترع:وجهككة نظككرهماسككباب السككلوع العككدواني عنككد االطفككال مككن 
 االردنيكككككككة، الجامعكككككككا ( ةواالجتماعيككككككك ةنسكككككككانيالعلكككككككوم اال:مجلكككككككة دراسكككككككات)
 (2092)(2ملحق 22مجلد)

 
العلككوم :مجلككة دراسككات) معتقككدات طالبككة الخدمككة االجتماعيككة حككول االرهككاب محمود دمحم الكفاوين 

 (2092)االردنية، الجامعا  (2عدد 22مجلد) (ةواالجتماعي ةنسانياال

 
 محمود دمحم الكفاوين 

 ردنألا االجتماعيككة فككيوالعدالككة  االجتماعيككة الخدمككةبككين  العاقككة
مجلة مؤتة  للبحوث : من وجهة نظر االخصاايين االجتماعيين الممارسين

عككدد  44مجلككد  2092( سلسككلة العلككوم االنسككانية واالجتماعيككة)والدراسككات 
(2 )2099 

 

 

 محمود دمحم الكفاوين 
Voices of the Poor: Field Study Implemented on a Sample of 

the Poor in Jordan : An - Najah Univ. J. Res. (Humanities). Vol. 

33(3), 2019 

 نموذج  :المجتمعكنموذج من نماذج تنظيم  العمل االجتماعي محمود دمحم الكفاوين  

 ،مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث االنسانية واالجتماعية  مقترح ؟

 99/6/2091مقبول للنشر( 2091)جامعة القدس  المفتوحة

  

 

   والدراسات األبحاث 

 



 9110 االردن-دراسة عن مراكز التنمية الحضرية 
المنظمات  تواجهادراسة عن المشكات التي 
 ( االنجليزيةباللغة )غير الحكومية في االردن  

 رسالة ماجستير 

9111 

والحكومة  ةالحكوميالعاقة بين المنظمات غير 
 (رسالة دكتوراه )في االردن 

2009 

واقع مؤسسات العمل االجتماعي في الدول 
 العربية مقدم الع جامعة الدول العربية

2004 

 2002 فوضع االطفال واليافعين في االردن اليونيسي
الشبكة العربية –دراسة عن الشباب في االردن 

 للمنظمات غير الحكومية التقرير السادس
2006 

  المؤلفات االكاديمية 

 

  2002 المفتوحة جامعة القدس الخدمة االجتماعية–تنظيم المجتمع كتاب  
 2006 جامعة القدس المفتوحة الخدمة االجتماعية–اساليب الممارسة المهنية كتاب  
  2006 جامعة القدس المفتوحة ادارة المؤسسات االجتماعيةكتاب  

الشبكة العربية للمنظمات غير  التقرير السادس–الشباب في منظومة المجتمع العربي 
 69-29: الحكومية ص ص

 الجامعة االردنية في عدة مواضيع للخدمة االجتماعيةمذكرات غير منشورة 
 

 

   اشراف مناقشة رسائل علمية

 

 مناقشة لبنع عضايلة 2006 دكتوراه 
 مناقشة سحر دمحم 2006 دكتوراه 

 مناقشة هيا طراونة 2092 ماجستسر



 مناقشة داروقة فراس 2092 ماجستير
 مناقشة صالح يوسف 2096 ماجستير
 مناقشة مروة الشيخ 2096 ماجستير
 مناقشة ماع  2099 ماجستير
 منافشة  2099 ماجستير
 مناقشة ايات 2099 ماجستير

 

  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

 

مكان  اسم المؤتمر والجهة المنظمة  
وتاريخ 
 انعقاده

 نوع
المشا
 ركة

  2094 بريستول/ سياسات الطفولة-جامعة بريستول 
  2092 القاهرة/ ألطفولةسياسات -القاهرة 
  2099 تركيا/ اجتماع وزراء العمل العرب 
  2099 نركيا/اجتماع منظمة التعاون االسامي  
  2099  لقاهرة/ لوزراء العمل العرب 49الدورة  
  2090 اسبانيا/ مؤتمر مشروع ترسميد 
  2090 المجلس-حلقة نقاشية حول قانون االحوال الشخصية 
  2090 المجلس-حلقة نقاشية حول االجور في القطاعين العام والخاص  
  2090 البرازيل/ اجتماع وزراء التنمية 
  2090 المجلس-ملتقع سيادة القانون وظاهرة التوترات المجتمعية 
  2001 المجلس-االقتصاد االردني ورشة عمل حول تخطيط سيناريوهات  
  2001 المجلس ( تقييم اثار التشريعات علع االداء االقتصادي )جلسة حوارية  
 نيويورع (الفقر ) عن التنمية 24للدورة  اجتماع رفيع المستوى  

 

 

 

2002  
  2002 الواليات المتحدة-اليات مكافحة الفقر–جولة استطاعية  
   2002 االردن-الوطني  عكلية الدفا/ االردن-االستراتيجيبرنامج الحوار  
  2004 بيروت/ اليونسكو–االجتماع االقليمي للمنظمات غير الحكومية  



رومانيا /  ر الحكومية  العمل مع المنظمات غيورشة عمل تنمية   
 لحكومية االالالال

9119  
  9112 وزارة التخطيط/اجتماع خبراء حول الفقر  
  9112 القاهرة/ (92دورة ) العرباالجتماعية  اجتماع وزراء الشؤون  
  9116 عمان وزارة التخطيط/ لجنة استراتيجية الفقر  
  9112 الواليات المتحدة/ برنامج الزاار الدولي  ا
  9199 يوغسافيا–مؤتمر تدريب الخبراء في التأهيل المهني  
    
    
 

  الدورات التدريبية

 

 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 

 التاريخ
 مدرب-دورة تدريب مدربين االطفال في مجال العدالة الجزااية 

 اليونسيف
2002 

 9119 االردن -عمان/معهد االدارة -دورة االدارة العليا 

 9112 امريكا-دورة حول المتطوعين وخدمات المجتمع  

 

 

  األنشطة التدريسية

 

 الدراسات  البكالوريوس التي  الدراسية والمواد المقررات 



 العليا قام بتدريسها

 تنظيم المجتمع 

 

   

 العمل االجتماعي التطوعي 

 

   

 التشريعات االجتماعية 

 

   

 ادارة المنظمات االجتماعية 

 

   

 تقييم المشروعات االجتماعية 

 

    

 نظريات العمل االجتماعي 

 

   

    اقتصاديات التنمية 

 السياسة االجتماعية والتخطيط 

 

   

 مناهج البحث االجتماعي  

 

    



    مشكات اجتماعية 

    (خدمة فرد)العمل مع االفراد  

    مشروع البحث  

 

 

  العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية

 

 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها 

 

 التاريخ
جامعة –عضو في اللجنة التوجيهية لبرنامج التنمية االجتماعية واالسرية  

 القدس المفتوحة
2004 

 2002/2002 الجامعة الهاشمية-عضو في مجلس كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث 

 2006/2002 الجامعة الهاشمية-عضو في مجلس كلية الملكة رانيا للطفولة 

2009/2001 

 2009/2001 عضو في المجلس االستشاري لكلية االميرة رحممة 

 2001/2099 عضو في المجلس االقتصادي و االجتماعي  

 2099 رايس مجلس ادارة الضمان االجتماعي 

 2099 رايس مجلس ادارة مؤسسة التدريب المهني 

 2099 مجلس ادارة صندوق التنمية والتشغيل  

 2099 رايس مجلس ادارة الشركة الوطنية للتشغيل 



 2092 عضو مجلس امناء الصندوق االردني الهاشمي للتنمية البشرية  

 -2092 الجامعة االردنية–قسم العمل االجتماعي –عضو في لجنة الدراسات العليا  

-2092 عضو تحكيم مجلة دراسات 
2092 

 2096 عضو لجنة معامات الترقيات في قسم العمل االجتماعي 

 2091 لدعم البحث العلميعضو محكم في الصندوق القطري  

 

  المنح والجوائز التي حصل عليها 

 

 التاريخ الجهة المانحة للجائزة ومكانها اسم الجائزة 
 2009 االردنيالديوان  الملكي  لثانيةاوسام االستقال من الدرجة  

    

    

    

 

6/2/2091 

 


