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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
  البيانات الشخصية

 
 منى عزت السين االســـــــم 
 23/7/2:86 تاريخ ومكان الميالد 

 اآلداب الكمية 

 عمم االجتماع القسم 

 
    المؤهالت الدراسية

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العممية 
 3122 الجامعة األردنية  عمم االجتماع الدكتوراه 
 3113 الجامعة األردنية عمم االجتماع الماجستير 
 8::2 الجامعة األردنية عمم االجتماع البكالوريوس 
 

  التخصص ومجاالت االهتمام
 
 عمم االجتماع التخصص العام 
 االجتماع األسريعمم  التخصص الدقيق 

 دراسات المرأة والجندر، الثقافة، اليجرة، عمم االجتماع الحضري مـجاالت االهتمام 
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  عنوان وممخص رسالة الدكتوراه
 
 كممة( 051ممخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  
 األردنالخمع في األردن: دراسة اجتماعية تحميمية لقضايا الخمع في المحاكم الشرعية في  

 
 3113تناولت الدراسة موضوع الخمع القضائي في المحاكم الشرعية األردنية والذي بدأ تطبيقو في العام 

. وىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى 3112( لسنة 93بصدور قانون األحوال الشخصية المعدل رقم )
يموغرافية لمزوجة طالبة الخمع، انتشار ممارسة الخمع في األردن، والتعرف عمى الخصائص االجتماعية والد

جراءات التقاضي في المحاكم، وشروط  وأسباب لجوئيا إليو والصعوبات التي قد تواجييا خالل التقاضي، وا 
( 341الخمع القانونية. واستندت منيجية الدراسة عمى المسح االجتماعي المكتبي لعينة عشوائية بسيطة شممت )

رعية/ القضايا وذلك بتدقيق مكتبي لممفات القضايا في مقر المحكمة قضية خمع مفصولة في محكمة عمان الش
وتفريغ ما تحويو من معمومات في قائمة أسئمة صممت خصيصًا بعد اختبار مبدئي لعشرة ممفات. وخمصت 
الدراسة إلى أن ممارسة الخمع القضائي منتشرة لكنيا ال تزيد في انتشارىا عن الطالق أو بقية أنواع التفريق 

ضائي. وأن الدافع االجتماعي األكبر لطمب الخمع ىو العنف الجسدي. كما أن غالبية الزوجات أردنيات، الق
وغالبيتين الساحقة مسممات، ونصفين تزوجن قبل سن الثانية والعشرين، ونصفين كن دون الثالثين عند رفع 

% من الدعاوى فصمت 87دعوى الخمع، ونصفين متزوجات منذ أكثر من سبع سنوات. وأظيرت النتائج أن 
% منيا فصمت غيابيًا. ووصمت مدة التقاضي في المعدل إلى 61من محكمة االستئناف من المرة األولى، و

دينارًا. وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بإجراء دراسات  1:ثمانية أشير، وتكاليف التقاضي إلى أقل من 
وعمى الزوجات الالتي أسقطن الدعوى قبل الحصول  مستقبمية عمى عينة من الزوجات الممارسات لحق الخمع،

 عمى حكم المحكمة االبتدائية.
  
 

  
  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة

 الجامعة األردنية / عمان  محاضر غير متفرغ
 

 3122/3123 -2ف
 3123/3124 -3ف

 3124/3125 -2ف الجامعة األردنية / عمان محاضر متفرغ
 :3129/312 -3ف

 اآلن حتى :312 /6شير  الجامعة األردنية أستاذ مساعد
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  األعمال اإلدارية والمجان
 

 مسمى العمل اإلداري/ المجان والمهام التاريخ 

 مقرر لجنة العمل مع اليونسكو 3131-:312

 مساعد العميد لشؤون اإلرشاد وخدمة المجتمع 3131-:312

 لجنة الجودة قسم عمم االجتماعالعضوية في  3131-:312

 العضوية في المجنة الثقافية قسم عمم االجتماع 3131-:312

 العضوية في لجنة الخطة الدراسية قسم عمم االجتماع 3131-:312

 العضوية في لجنة ضمان الجودة ونتاجات التعمم والموقع اإللكتروني بكمية اآلداب 3131-:312

 الخطة الدراسية كمية اآلدابالعضوية في لجنة  3131-:312

 مقرر لجنة خدمة المجتمع كمية اآلداب 3131-:312

 العضوية في لجنة تدقيق واستالم النتائج النيائية في القسم :312-3129 3ف

 العضوية في لجنة تدقيق االمتحانات النيائية في كمية اآلداب 3128/3129 – 2ف

 3128/3129 – 2ف
 :3129/312 – 2ف

 في لجنة تدقيق االمتحانات النيائية في قسم عمم االجتماعالعضوية 

3128/3129 
3129/312: 

 ضابط ارتباط قسم عمم االجتماع في الكمية لضبط الجودة

 عضوية المجنة االجتماعية/ كمية اآلداب 3128/3129

 العضوية في لجنة إعداد مادة الحياة الجامعية/ متطمب جامعة إجباري 4/5/3128

العضوية في لجنة كمية اآلداب لمتابعة فعاليات اليوم الطبي المجاني لفحص العيون/  4/3128/:3
 كمية اآلداب 

 أمانة السر، قسم عمم االجتماع/ كمية اآلداب 3127/3128

3/5/3126 
27/4/3128 
23/5/3129 

 العضوية في لجنة انتخابات مجمس الطمبة عن قسم عمم االجتماع

 العضوية في لجنة االمتحانات النيائية في الكمية/ الدراسات العميا 38/23/3127

3125/3126 
3126/3127 

 العضوية في المجنة الثقافية/ كمية اآلداب

  ةالعضوية في لجنة اإلعداد لفعاليات الممتقى األول لخريجي الجامعة األردني 9/7/3126
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 عريف الحفل/ الممتقى األول لخريجي الجامعة األردنية 

 العضوية في المجنة الثقافية واالجتماعية/ قسم عمم االجتماع 3127/3128

 العضوية في المجنة االجتماعية/ قسم عمم االجتماع :3129/312

 العضوية في المجنة االجتماعية/ كمية اآلداب :3129/312

 العضوية في لجنة مادة ميارات التواصل/ مبدأ التعمم المدمج :24/2/312

3128/3129 
3129/312: 

 العضوية في لجنة ضمان الجودة/ قسم عمم االجتماع

 3128/3129 – 3ف
 :3129/312 – 2ف

 العضوية في لجنة تدقيق واستالم النتائج النيائية/ كمية اآلداب

العضوية في المجنة المالية/ المؤتمر اإلقميمي لكمية اآلداب الربيع العربي: الربيع  9-21/5/3125
 االنعكاسات والتحدياتالعربي 

 العضوية في المجنة التنسيقية لمادة التربية الوطنية اإللكترونية/ قسم التاريخ 37/3/3125

 العضوية في لجنة إعداد محاور مادة "التربية الوطنية اإللكترونية" 35/7/3125

 3124/3125 – 2ف
 وحتى
 :3129/312 – 3ف

 ية في قسم عمم االجتماعالعضوية في لجنة تدقيق االمتحانات النيائ

 
 
 

  آخر خمس سنواتاألبحاث العممية المنشورة
 

 عنوان البحث والناشر والتاريخ اسم الباحث )الباحثين(
Dr. Manal Fathi Anabtawi 

Dr. Tamara Hamza Al Amad 

Dr. Mona Seine  

Dr Talal AlQudah 

Dr .Maha Alsamhori 

Impact of Syrian Refugees Crisis on Al-Mafraq Hosting 

Community:  Lessons for Intervention with Social Work 

Profession. Accepted for publication 

 

دراسة تحميمية  -العنف الجسدي والجنسي ضد المرأة في المجتمع األردني منى السين
 ، 3129-3128مستندة إلى مسح السكان والصحة األسرية 

 ، Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS)مجمة 
 .3131مقبول لمنشر 

 الفارابي بين الفمسفة والدين وتأثره باألفموطينية،  ميا السميوري



 الجامعة األردنية            نموذج السيرة الذاتية                 مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

 محمد بني دومي
 منى السين

 منال عنبتاوي
 طالل القضاة

 ، Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS)مجمة 
 .5، العدد :المجمد 

 3131مقبول لمنشر  

 منى عزت السين
 منال فتحي عنبتاوي

مجمة ، 3128مشاركة طمبة الجامعة األردنية في االنتخابات الالمركزية 
 :312، 4، العدد57، النجمد االجتماعية واإلنسانية دراسات العموم

ممكّية المرأة األردنية لمثروات األسرّية المنقولة وغير المنقولة: تحميل متعدد  منى السين
، 3128، 4، العدد 21االجتماعية، المجّمد  ، مجمة األردنية لمعمومالمصادر

 .413 -:38الصفحات: 
 
 
 

  العممية المشاركة في المؤتمرات والندوات
 
 

نوع المشاركة   اسم المؤتمر والجهة المنظمة   مكان وتاريخ انعقاده 

 2911تبرع نقدي بقيمة توفير 
 دينار

35-36/5/312: 
 الجامعة األردنية

مؤتمر عمم االجتماع اإلقميمي األول 
"المجتمع العربي : أزمة الراىن وسؤال 

 المستقبل"
عضو في المجنة المالية 

بالمؤتمر وتوفير تبرع الخاصة 
 دينار 3111بقيمة 

21-22/5/3129 
 الجامعة األردنية

المؤتمر الدولي الرابع لكمية اآلداب 
)اتجاىات معاصرة في الدراسات اإلنسانية 

 تجارب ومقاربات(
 5611توفير تبرع نقدي بقيمة 

 دينار
المؤتمر اإلقميمي لكمية اآلداب "الربيع  9-21/5/3125

 االنعكاسات والتحديات"العربي: 
ورقة حول دور عمم المغة 

 النفسي في كبح ظاىرة العنف
26/4/3128 

 جامعة البتراء/ عمان/ األردن
اليوم العممي: يوم العربية الحادي عشر/ 

 داجامعة البتراء/ األردن
 5/6/3128 -4 مشاركة بالحضور

 فندق الميريديان / عمان / األردن
الالجئون في المؤتمر الدولي الثاني: 

الشرق: األمن اإلنساني: التزامات المجتمع 
الدولي ودور المجتمعات المضيفة/ مركز 

دراسات الالجئين والنازحين واليجرة القسرية 
 / جامعة اليرموك

 3124كانون األول/  22و 21 مشاركة بالحضور
جامعة اليرموك/ مركز دراسات 

 الالجئين والنازحين واليجرة القسرية

الدولي: الالجئون في المنطقة  المؤتمر
العربية: المجتمعات المضيفة والمصير 

 الغامض
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 27/5/3126 إدارة الحمقة النقاشية
 كمية اآلداب/ مدرج الكندي

حمقة نقاشية حول المرأة والمشاركة 
 السياسية/ كمية اآلداب

 25/22/3128 إدارة الورشة وتنظيميا
 كمية اآلداب/ مدرج الكندي

عمل بعنوان "دور القيم في تنظيم ورشة 
 تحقيق الدافعية وتحفيز اإلنجاز"

حضور وورقة عمل بعنوان: 
 الرؤى النظرية ومفيوم التسامح

 3124/3125 – 2ف
 كمية اآلداب/ مدرج الكندي

ندوة "التسامح وحل الخالفات" بمناسبة اليوم 
 العالمي لمتسامح ونبذ العنف

 
 

  الدورات التدريبية
 
 

 والجهة المنظمةاسم الدورة 
 

 التاريخ
 34-5-3131 (ONLINE) -في تسييل التعمم عن بعد (Microsoft Teams) توظيف تطبيق -)عن بعد(

 اإللكترونيةلالمتحاناتكيفية إجراء االمتحانات المحوسبة عمى منصة الجامعة  -عن بعد()
(ONLINE) How to build an exam on "JU e-Exam 

27-6-3131 
 

 ONLINE)- How to make Quiz إجراء االختبارات القصيرة من خالل نظام-بعد(عن )
In Moodle) 

31-5-3131 
 

جراء االختبارات الرقمية عن بعد باستخدام تطبيق -(عن بعد)  Microsoft" توظيف إعداد وا 
Forms"-(ONLINE) 

21-6-3131 
 

 :Classroom management 39-3-312   إدارة الصف وتنظيمو
 

 :Using social media for learning 8-3-312  استخدام وسائل التواصل االجتماعي في التعميم
 

 3131-2-26 3131-:312الفصل األول  SPSS التحميل اإلحصائي ومعالجة البيانات باستخدام برنامج
27-2-3131 

 :Scientific research skills  39-22-312  ميارات البحث العممي
 3127آذار  :3 / مركز االعتماد وضمان الجودة / الجامعة األردنية Google Scholarكاديمي الباحث األ

 33/2/3126 -29 الورشات التدريبية لتطوير أعضاء ىيئة التدريس الجدد / الجامعة األردنية 
استخدام وسائل التواصل االجتماعي في التعميم/ مركز االعتماد وضمان الجودة/ الجامعة 

 األردنية
8/3/312: 

Women's Self Development Program  المركز الثقافي البريطاني/ عقدت في مركز /
 ىيا الثقافي 

22/4 – 
2:/8/3128 

 3129آب  9 المودل خيارك لتحسين التعمم / مركز االعتماد وضمان الجودة/ الجامعة األردنية
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 :312شباط  39 / كمية اآلداب/ الجامعة األردنية Plug Scanورشة تدريبية/ استخدام برنامج النقل الحرفي 
/ مركز االعتماد وضمان الجودة/ Classroom managementإدارة الصف وتنظيمو 

 الجامعة األردنية 
 :312شباط  39

 35/2/3128 -25 / مؤسسة كوبان لمتدريب التنمويSPSSتحميل البيانات اإلحصائية باستخدام برنامج
 
 
 

  التدريسيةاألنشطة 
 
 التيةوالمواد الدراسيالمقررات 

 اقام بتدريسه
 الدراسات  البكالوريوس

 العميا
  √ مدخل إلى عمم االجتماع 

  √ الثقافة والمجتمع 

  √ المرأة والمجتمع 

  √ اليجرة في المجتمعات المعاصرة 

  √ عمم االجتماع الديني 

  √ عمم االجتماع الطبي 

  √ االجتماع الحضريعمم  

  √ المشكالت االجتماعية 

  √ انحراف االحداث 

  √ الزواج واألسرة 

  √ ميارات التواصل 

 
 

  العضوية في الهيئات والجمعيات العممية المهنية
 
 اسم الهيئة والجمعية العممية المهنية ومكانها 

 
 التاريخ

 اآلن حتى  4102 )األردن(جمعية رابطة األكاديميات األردنيات  
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  المنح والجوائز التي حصل عميها 
 
 التاريخ الجهة المانحة لمجائزة ومكانها اسم الجائزة 
    
    
    
    
 
 


