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 9102فينوس العالمية للمرأة المبدعة في علم االجتماع  الفائزة بجائزة

(Venus International Women Awards) 

 –فئة العلماء واألكاديمين  -طن العربيوالفائزة بجائزة الباحث المتميز على مستوى ال

9102 

"زميل علمي" لمؤسسة األبحاث األمريكية.  المحكم األكاديمي الدولي والمقيم العلمي،

التابع لمؤسسة األبحاث  IAASA: برنامج زمالة الزمالة الدولية في التحكيم والتقييم العلمي

 األمريكية 

The International Academic Arbitrator and Scientific Assessor – 

IAASA Fellowship Program of the American Research Foundation 

rola -http://clubmid.org/fellow/dr 

 

 التخصص ومجاالت االهتمام
 Sociologyعلم اجتماع  التخصص العام
 Clinical Sociologyعلم االجتماع اإلكلينيكي  التخصص الدقيق
 ،االجتماعية الباثولوجيا، العواطفعلم النفس االجتماعي،  مـجاالت االهتمام

 ، النوع االجتماعيالنظرية االجتماعية

Researcher ID  2019-1616-AAH :Science of Web 

Scopus ID 57212556593 ID: Author  

ORCID  ID 5444-5605-0002-.org/0000orcidhttps:// 

 
 

 البيانات الشخصية
 روال عوده سليمان السوالقةد.  االســـــــم

Dr. Rula Odeh Alsawalqa 
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 السجل الوظيفي
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة

علم االجتماع/ كلية اآلداب/ الجامعة قسم  أستاذ مشارك

 األردنية

وال زلت قائمة  9102

 على رأس عملي

قسم علم االجتماع/ كلية اآلداب/ الجامعة  استاذ مساعد

 األردنية

9106 - 9102 

قسم علم االجتماع/ كلية اآلداب/ الجامعة  محاضر متفرغ

 األردنية

9102 -9102 

 محاضر غير متفرغ

 

 

 

االجتماع/ كلية اآلداب/ الجامعة قسم علم 

 األردنية

 

9109-9102 

 ألعمال اإلدارية واللجانا
 التاريخ وخدمة المجتمع مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام

 0202-0202 المرشد األكاديمي/ قسم علم االجتماع

 0202-0202 رئيس اللجنة العلمية / قسم علم االجتماع

 0202-0202 مادة الثقافة الوطنية/ مكتب تنسيق متطلبات الجامعةعضو/ لجنة تطوير محتوى 

 0202-0202 عضو اللجنة االجتماعية والثقافية/ قسم علم االجتماع

 0222 اإلمارات/المركز الوطني للتأهيل  NCR /باحث/ ومقّيم لوحدة الخدمات االجتماعية

/ مركز العالم العربية  (التنمية التطرف، )قضايا العنف المجتمعي، االمن الوطني، مدرب
 للتنمية الديموقراطية وحقوق االنسان ومؤسسة هانز زايدل األلمانية 

 لآلن 0222

العلوم االجتماعية  مختصة في -في ثالث مجالت علمية عالمية (Editorمحرر )
 واالنسانية 

 لآلن  0222

 0222 عضو في اللجنة العليا النتخابات مجلس الطلبة/ كلية اآلداب

 0222 -0222 الجامعة األردنيةقسم علم االجتماع / لجنة تعديل خطة البكالوريوس/عضو في 

 0222 -0222 كلية اآلداب/ الجامعة األردنيةلجنة البحث العلمي/ قسم علم االجتماع / عضو في 

 0222-0222 / الجامعة األردنيةلجنة خدمة المجتمع/ كلية اآلدابعضو في 

 0222-0222 / الجامعة األردنيةالثقافية واالجتماعية/ قسم علم االجتماعاللجنة عضو في 

 0222-0222 عضو في لجنة المكتبة/ كلية اآلداب/ الجامعة األردنية

 0222-0222 عضو في لجان انتخابات الطلبة / كلية اآلداب/ الجامعة األردنية

 0222-0222 األردنيةكلية اآلداب/ الجامعة / أمين السر/ قسم علم االجتماع 
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 0222 -0222 كلية اآلداب/ الجامعة األردنية/ لطلبة قسم علم االجتماع  المرشد األكاديمي

 0222 كلية اآلداب/ الجامعة األردنية/ أمين السر/ قسم علم االجتماع 

 0222 عضو في اللجنة االجتماعية/ قسم علم االجتماع/ الجامعة األردنية

 0222 الخطة / قسم علم االجتماع/ الجامعة األردنيةعضو في لجنة تعديل 

والحد من انتشارها(( بالتعاون مع ادارة  المخدراتللطلبة )) مخاطر  توعويةندوة  منظم/
 الجامعة االردنية /كلية االداب -مكافحة المخدرات

2/0222 

األردنية إلى آلداب/الجامعة الطلبة علم االجتماع وعلم النفس/ كلية  زيارة علميةمنظم/ 
 ادارة مكافحة المخدرات

0222 

 20/0222 حكم في المسابقة الثقافية األولى لطلبة كلية اآلدابمنظم و 

 0222 حكم ومقدم في المسابقة الثقافية الثانية لطلبة كلية اآلدابمنظم و 

منسق ومنظم للجلسة الحوارية " األمن االنساني وعالقته باالرهاب والتطرف" بالتعاون 
 معهد غرب آسيا وشمال افريقيا مع

22/0222 

 محاضر/ دورة االعالم المتقدمة للضباط / الجيش العربي/ األردن
0222-0222 

الحل الوحيد للتدريب  عهدم  لبحث العلمي )الكمي والنوعي( /اعداد وتصميم امدرب / 
 College Training Cambridge ، المعتمدة من البشرية وتطوير الموارد

Britain 

0222 

 Journal: General and Social Science: Currentفي ( Editorمحرر )
Trends 

 لآلن 20/0222

 لآلن Sociology of Health and Illness 0222 في مجلة  Reviewer)محكم/مراجع )

 International Journal of Sociology في مجلة  Reviewer)محكم/مراجع )

and Social Policy 

 

 لآلن 0222

Dirasat: Human and Social Sciences في مجلة  )Reviewerمحكم/مراجع )

(SCOPUS) 

 الصادرة عن عمادة البحث العلمي / الجامعة األردنية

 لآلن 0222

 Journal: Space and Culture (SCOPUS)في مجلة  Reviewer)محكم/مراجع )
 

 لآلن 0222

 لآلن 0222 تفي مجلة المنارة للبحوث والدراسات / جامعة آل البي Reviewer)حكم/مراجع )م
 
 
 

 
 

https://journals.ju.edu.jo/DirasatHum
https://journals.ju.edu.jo/DirasatHum
https://journals.ju.edu.jo/DirasatHum
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0202 -0222 سنوات ثالثاألبحاث العلمية المنشورة آخر   
 عنوان البحث والناشر والتاريخ تصنيف المجلة  اسم الباحث )الباحثين(

Rula  Alsawalqa فئة أولى 
Journal Citation 

Reports 
Social Science 

Citation Index 

A qualitative study to investigate male victims’ 

experiences of female-perpetrated domestic abuse in 

Jordan. Current Psychology, 2021,40 (5):1-16. 
https://doi.org/10.1007/s12144-021-01905-2  (  

 

 

 

 

 

Rula Alsawalqa فئة أولى 
Journal Citation 

Reports 
Social Science 

Citation Index 

Economic Abuse of Women in Amman, Jordan: A 

Quantitative Study. SAGE Open.2020; 1–13. 

doi:10.1177/2158244020982616 

Rula  Alsawalqa فئة أولى 
Web of Science 

Scopus Q1 

Emotional labour, social intelligence, and narcissism 

among physicians in Jordan. Nature: Palgrave 

communication:  Humanit Soc Sci Commun 7, 174 

(2020). https://doi.org/10.1057/s41599-020-00666-w 

Rula  Alsawalqa فئة أولى 
Web of Science 

Scopus Q1 

Cyberbullying, social stigma, and self-esteem: the impact 

of COVID-19 on students from East and Southeast Asia at 

the University of Jordan. Heliyon, 7 (4): 1-14.e06711. 

https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06711 

Rula Alsawalqa فئة أولى 
Web of Science 

Scopus Q1 

Alsawalqa, R.O. (2021). Women’s abuse experiences 

in Jordan: A comparative study using rural and urban 

classifications. Nature: Palgrave communication:  

Humanit Soc Sci Commun 8, 186. 

https://doi.org/10.1057/s41599-021- 00853-3.  

Rula Alsawalqa, et al. فئة أولى 
Journal Citation 

Reports 
Social Science 

Citation Index 

 

 

Alsawalqa, R. O., Sa'deh, Y., & Alrawashdeh, M. N. 

(2021). Jordanian Men's Experience of Emotional 

Abuse in Marital Relationships: The Role of 

Marriage Length and Motivation. Frontiers in 

psychology, 12, 689235. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.689235. 

Rula Alsawalqa  فئة أولى 
Journal Citation 

Reports 
Social Science 

Citation Index 

 

Evaluating Female Victims’ Experiences of Electronic 

Dating Violence in Jordan: Motivations, 

Consequences, and Coping Strategies, Frontiers in 

psychology, Initial acceptance. October, 2021 

 
Rula Alsawalqa (first 

Author) , et al. 

 فئة أولى
Web of Science 

Scopus Q1 

Understanding the Man Box: The link between gender 

socialization and domestic violence in Jordan. 

Heliyon,Initial acceptance. October, 2021. 

Rula Alsawalqa (first 

Author) , et al. 

 أولىفئة 
Web of Science 

2Scopus Q 
The Threat of the COVID-19 Pandemic to Human 

Journal of Human Rights . Rights: Jordan as a Model
)and Social Work (JHRW 

 

https://doi.org/10.1007/s12144-021-01905-2
https://doi.org/10.1177/2158244020982616
https://doi.org/10.1057/s41599-020-00666-w
https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(21)00814-8
https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(21)00814-8
https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(21)00814-8
https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06711
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Rula Alsawalqa (first 

Author)  , et al. 
 فئة أولى

Web of Science 
1Scopus Q 

Piracy and maritime security in the north-western Indian 

Ocean: From the Gulf of Oman to the waters off the 

Somali coast, Insight on Africa, Initial acceptance. 

September, 2021 

 
 Rula Alsawalqa  ثانيةفئة 

Web of Science 
Scopus Q3 

Marriage Burnout: When the Emotions Exhausted 

Quietly Quantitative Research, Iran J Psychiatry 

Behav Sci. 2019; 13(2):e68833. doi: 

10.5812/ijpbs.68833 

1. Rula Odeh Alsawalqa 

2. Mahmoud Alatrash 
3. Doukhi ALHunaiti 

 
 أولىفئة 

Scopus Q2 

The Relationship between Aggressive Behaviour and 

Social-Psychological Adjustment amongst Physical 

Education. International Journal of Innovation, 

Creativity and Change, Volume 14, Issue 5, 887-905, 

2020 

Rula Alsawalqa  أولىفئة 
2Scopus Q 

Is the sociopath socially intelligent? A new framework 

for understanding sociopathy, Utopia y Praxis 

Latinoamericana, 2019, 24(5):298-306 

Rula Alsawalqa  ثانيةفئة 
Scopus Q3 

Relationship between social intelligence and 

emotional intelligence: A critical analysis, Opción, 

2019, 35 (24): 837-847. 

Rula Alsawalqa  أولىفئة 
2Scopus Q 

The Dialectical relationship between terrorism and 

human security: A sociological Approach, Utopia y 

Praxis Latinoamericana, 2020, 26(1): 275-284. DOI: 

https://doi.org/10.5281/zenodo.4556274, 

 
Hamza Da’san 

Rula Alsawalqa 

 

 

 ثانيةفئة 
Scopus Q3 

The Relationship between University Students’ 

Perceptions of Terrorism and Academic 

Specializations, Journal of Educational and Social 

Research, 2021, 11 (4): 1-19. 

 .روال عوده السوالقة2
 . ميساء نصر الرواشدة0

 ثانيةفئة 
Scopus Q3 

 

أثر االعالم االلكتروني في تشكيل الوعي االجتماعي: دراسة في 
 اإلنسانيه العلوم ،مجلة دراسات، المعلوماتية السوسيولوجية

 5252 ،532-512: 3 العدد، 47المجلد  واالجتماعية،

الصراع القيمي في الفضاء االفتراضي: مقاربة منهجية في دراسة  مجلة وطنية روال عوده السوالقة
مجلد المجلة األردنية للعلوم االجتماعية، ، المعلوماتية االجتماعية

 2222، 333-313: 2، العدد 13

 أروى المعايطة. 2
 روال عوده السوالقة. 0

 ثانيةفئة 
Scopus Q3 

 

العالقة بين العمل العاطفي المأجور واالنهاك العاطفي: دراسة ميدانية 
لة مج، على الممرضات العامالت في المستشفيات الخاصة في عمان

: 2، العدد 44مجلد ، 5252،واالجتماعية اإلنسانية العلوم ،دراسات

495-515. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.4556274
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 .روال عوده السوالقة0
 . ميساء نصر الرواشدة9

منشور فيبحث   
 دولي معتمدمؤتمر 

علم االجتماع إلى أين؟: رؤية تحليلية لواقع علم االجتماع في الوطن 
عية جتمااالالتعليم والعلوم العربي، المؤتمر العلمي الدولي العاشر: 

 بين الحاضروالمستقبل،نسانية االو
Global Proceedings Repository American Research 

Foundation,2219.https://doi.org/10.24897/acn.64.68

.604. 

 عدلي محمود السمري  
 روال عوده السوالقة

 
 
 

، المستويات -النظريات -كتاب: علم االجتماع االكلينيكي: المداخل
)محكم علميا( عمادة البحث  0222دار المسيرة للنشر، األردن، 

 العلمي/ الجامعة األردنية
كتاب مقدمة في علم االجتماع )مترجم(، دار الفكر للنشر، األردن،  روال عوده السوالقة 
0222 

كتاب: المساندة االجتماعية لالحداث الذكور المساء اليهم جنسيًا  روال عوده السوالقة
دار نور نشر العالمية  ،0222 Noor Publishing المكتبة ) 

ألمانيا(الوطنية/   

 مشاركة في المؤتمرات والندوات العلميةال
 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة

منتدى دعم قطاع العدالة/ منظمة النهضة  0202القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة ندوة: 
 0202أيلول  2العربية )أرض(

 متحدث رسمي

International Conference on the Future of  rd3

Women 2020 
13th – 14th February, 2020 

Bangalore, India  مشارك ببحث
 ومتحدث رسمي

انية نساال جتماعية و االالتعليم والعلوم المؤتمر العلمي الدولي العاشر: 
 والمستقبل بين الحاضر

 اسطنبول -تركيا
 0222ديسمبر  22

رئيس جلسة 
ببحث  مشارك

 ومتحدث رسمي
المؤتمر الدولي المحكم والمنشور العنف والتطرف واالرهاب بأبعاده 

 الدينية والسياسية واالجتماعية
مشارك ببحث  تركيا -جامعة سكاريا  22-2/0222

 ومتحدث رسمي

مشارك ببحث  الجمهورية التونسية 02/2/0222-02 المؤتمر الدولي الثالث والعشرون المبدعة العربية والروحانيات
 ومتحدث رسمي

مؤتمر ايراسموس بلس الوطني الثاني لالعالن عن تقديم مشاريع 
 للدورة الثانية للبرنامج

2/22/0222 
 عمان –فندق االنتركونينتال 

 حضور

 ندوة اآلفاق المستقبلية لالعتماد على الذات والتغير االجتماعي
 
 
 
 

جامعة فيالدلفيا/ جمعية الشؤون الدولية 
02/2/0222 

مشارك ببحث 
 ومتحدث رسمي

https://doi.org/10.24897/acn.64.68.604
https://doi.org/10.24897/acn.64.68.604
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 جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن المؤتمر األول لدراسات المرأة السعودية
02-02-22/0222 

مشارك ببحث 
 ومتحدث رسمي

 مؤتمر علم االجتماع االقليمي
 المجتمع العربي: أزمة الراهن وسؤال المستقبل

كلية اآلداب/ الجامعة األردنية 
02/2/0222 

 /منظم
 اللجنة التحضيرية

 + CABI Journalندوة تعريفية بقاعدة البيانات العالمية 

Ebooks 
 كلية الزراعة / مدرج اإلشبيلي

02/22/0222 
 حضور

 الجامعة االردنية /كلية االداب والحد من انتشارها((/ ادراة مكافحة المخدرات المخدرات)) مخاطر ندوة 
22/2/0222 

 

تنظيم / تقديم/ 
 حضور

مدرج علي بدير،  رئاسة الجامعة األردنية  تعريفية حول أساليب التدريس والتعلم المدمجالندوة ال
22/2/0222 

 حضور

ندوة نظمتها إدارة مكافحة المخدرات بعنوان "دور مؤسسات المجتمع 
 المدني في الوقاية من أخطار المخدرات"

 
 

مشارك ببحث  2/0222ادارة مكافحة المخدرات 
 رسميومتحدث 

 كلية اآلداب/ الجامعة األردنية مؤتمر الربيع العربي: االنعكاسات والتحديات
2-22/2/0222 

 حضور

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

 كلية اآلداب/ الجامعة األردنية
2/0222 

مشارك ببحث 
 ومتحدث رسمي

األول حول سيادة القانون والدين: مؤتمر الشرق األوسط السنوي 
 رسالة عمان في عالم متغير

 كلية الحقوق  -الجامعة األردنية
00-02/2/0222 

 حضور

الجلسة الحوارية" األمن االنساني وعالقته باالرهاب والتطرف" بالتعاون 
 مع معهد غرب آسيا وشمال افريقيا

 
 
 

كلية األمير حسين بن -الجامعة األردنية
الثاني للدراسات الدولية عبدالله 

22/0222 
 

 منظم/ محاضر
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 الدورات التدريبية
 السنة اسم الدورة والجهة المنظمة 

دورة "تعزيز بناء المهارات الوظيفية والريادية": مركز االبتكار والريادة ومركز 

 االعتماد وضمان الجوده / الجامعة األردنية 

9190 

 9190 الجامعة األردنية -: مركز االستشارات والتدريب دورة " األمن السيبراني"

دورة "منصات التعلم االلكتروني ومنصة االمتحانات المحوسبة": مركز االعتماد 

 الجامعة األردنية -وضمان الجودة

9190  

 9102 الجامعة األردنية  -دورة "ادارة الصف وتنظيمه": مركز االعتماد وضمان الجودة

الجامعة  -التدريس من منظور تطبيقي، مركز االعتماد وضمان الجودةدورة "أخالقيات 

 األردنية

9102 

دورة التعلم االلكتروني المتقدم: استخدام أنظمة االستجابة الصفية )كلكرز( في التدريس، 

 الجامعة األردنية -مركز االعتماد وضمان الجودة

9102 

،  )وإدارة المشاريع )تدريب عمليدورة المشاريع األوروبية )إيراسموس بلس(/ كتابة 

 الجامعة األردنية -مركز االعتماد وضمان الجودة

9102 

دورة تطوير مهارات ادارة المشاريع التعليمية والتسويق والتعليم الحديث، مركز 

 الجامعة األردنية -االعتماد وضمان الجودة

9102 

مركز  : CAMTAZIA  دورة تطوير وتحرير المحتوى التعليمي باستخدام برنامج

 الجامعة األردنية -االعتماد وضمان الجودة

9102 

 -دورة نتاجات التعلم المستهدفة للبرامج األكاديمية: مركز االعتماد وضمان الجودة

 الجامعة األردنية

9102 

الجامعة  -دورة االتجاهات الحديثة في التدريس الجامعي: مركز االعتماد وضمان الجودة

 األردنية

9102 

معة الجا -دورة تقييم تعلم الطلبة باستخدام البورتفوليو: مركز االعتماد وضمان الجودة

 األردنية

9102 

الحل الوحيد للتدريب  عهد،م Trainers Of Training تدريب المدربين( ToT) دورة

 College Training Cambridge البشرية، المعتمدة من وتطوير الموارد

Britain 

2017 

 -مركز االعتماد وضمان الجودة : تدريبيبة لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريسالورشات ال

 الجامعة األردنية

9102 

 9102 عمان(CGE) دورة اللغة االنجليزية + محادثة، اتحاد التعليم العالي

حائي، المركز العالمي للبرمجة اللغوية اليي/ التنمية البشرية والتنويم االبورد األمرييك

 (ICNLP) العصبية 

9100 

، األردنمركز اللغات الحديث، يونيسكو،(ICDL) الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب

 باعتماد من وزارة التربية والتعليم العالي األردنية

9112 

 9112 األردنمركز النور الدولي للتقنيات/ (A+) دورة صيانة الحاسوب

Tofel IBT preparation ، 9112 ردن األ اديمية نيفادا الثقافي، عمان، أك 
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 االشراف
 العام الجامعي عنوان الرسالة اسم الطالب
االنتحار: دراسة حالة  دور وسائل التواصل االجتماعي في انتشار حاالت الشروع في علي كنعان طه

 / ماجستيرلمحاولي االنتحار في األردن
0222/0222 

اسة حالة للحركات توظيف الحركات االجتماعية لمواقع التواصل االجتماعي: در  نضال محمد كمال
 / ماجستير0222-0222االجتماعية في األردن للفترة ما بين 

0222/0222 

 0222/0222 االستبعاد االجتماعي لذوي االحتياجات البصرية / ماجستير صبا سرور
 0222/0222 العمل العاطفي: السياق واآلثار/ ماجستير أروى المعايطة
لجامعة األردنية لالرهاب وتخصصاتهم األكاديمية / العالقة بين تصورات طلبة ا حمزة دعسان

 ماجستير
0222/0222 

دور األمن السيبراني في الحد من الجرائم االلكترونية: دراسة ميدانية على  هاني الدبس
 /دكتوراهالعاملين في مركز األمن السيبراني مديرية المعلومات الوطنية 

0222/0222 

 العليامناقشة رسائل طلبة الدراسات 
 السنة -عنوان الرسالة الطالباسم 

دور الحراك الشعبي في تفعيل المشاركة السياسية، رسالة ماجستير، قسم العلوم السياسية، كلية  وسام المجالي 

 9190بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية، الجامعة االردنية،  األمير الحسين

السياسي للهيئة المستقلة لالنتخاب وأثره على الناخب األردني"دراسة ميدانية في الدور التوعوي  راكان أيوب أبو عرابي

 9102العاصمة عمان". رسالة ماجستير، قسم علم االجتماع، كلية اآلداب، الجامعة األردنية. 

ب. اطروحة تقييم أداء المؤسسات العسكرية الكويتية في إدارة األزمات األمنية لمكافحة األرها مشاري أحمد الياسين

 .9102دكتوراه، قسم علم اجتماع، جامعة مؤتة. مناقش خارجي 

 واقع التعليم الثانوي في مدارس لواء الجيزة من منظور جندري: هال عناد الفايز

)دراسة ميدانية على منطقة لواء الجيزة(، رسالة ماجستير، مركز دراسات المرأة، الجامعة األردنية. 

9102 

 9102القدرية كنمط حياه وعالقته بالفقر، رسالة ماجستير، قسم علم االجتماع، الجامعة األردنية.  نغم سالمة الكور

التكيف االجتماعي للمتقاعدين العسكريين في محافظة جرش، رسالة ماجستير قسم علم االجتماع  سارة العياصرة

 9102 الجامعة األردنية.

http://academic.ju.edu.jo/R.Sawalka/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b3C313B13-937D-4987-975A-43A4C0018544%7d&ID=1&ContentTypeID=0x0100F4D4BB0D2EDA52429B021DE621E385A0
http://academic.ju.edu.jo/R.Sawalka/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b3C313B13-937D-4987-975A-43A4C0018544%7d&ID=1&ContentTypeID=0x0100F4D4BB0D2EDA52429B021DE621E385A0
http://academic.ju.edu.jo/R.Sawalka/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b3C313B13-937D-4987-975A-43A4C0018544%7d&ID=2&ContentTypeID=0x0100F4D4BB0D2EDA52429B021DE621E385A0
http://academic.ju.edu.jo/R.Sawalka/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b3C313B13-937D-4987-975A-43A4C0018544%7d&ID=2&ContentTypeID=0x0100F4D4BB0D2EDA52429B021DE621E385A0
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 العمل في الجامعة وبعد العمل فيها كتب الشكر من جهات مختلفة عملت معها قبل
 2/2/0222 درع رئيس الجامعة األردنية للتميز واالبداع

 2/0222 درع قسم علم االجتماع للتميز
كتاب شكر من إدارة مكافحة المخدرات للمشاركة الفاعلة في ورشة العمل حول دور مؤسسات 

 المجتمع المدني في الوقاية من المخدرات
2/0 /0222 

لتقييم وحدة الخدمات  المركز الوطني للتأهيل /دولة اإلمارات NCR كتاب شكر من مركز 
 االجتماعية فيها

02/2 /0222 

 2/0222 كتاب شكر وتقدير من جامعة فيالدلفيا
كتاب شكر وتقدير من مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات المرأة / جامعة 

 عبدالرحمناألميرة نوره بنت 
02/22/0222 

 02/2/0222 المركز الوطني للتأهيل /دولة اإلمارات NCR درع  مركز 
درع مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة األردنية / للتعاون المستمر في حل المشاكل وتقديم النصح 

 واالرشاد
0222 

المرأة / جامعة األميرة درع )شكر وتقدير(  مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات 
 نوره بنت عبدالرحمن

02/22/0222 

 2/2/0222 كتاب )شكر وتقدير(  من مديرية التوجيه المعنوي/الجيش العربي/ األردن
 02/2/0222 درع قسم علم االجتماع للتميز، كلية اآلداب، الجامعة األردنية

شاركة الفاعلة في مسابقة كلية اآلداب كتاب شكر وتقدير/ عمادة كلية اآلداب/ الجامعة األردنية للم
 الثقافية األولى

0222 

 0222 كتاب شكر وتقدير من الجمعية العربية للمرأة المبدعة في تونس
 0222 شكر وتقدير من جامعة سكاريا / تركيا

 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها
 

 التاريخ
العقاقير الخطرة والمخدراتالجمعية العربية للتوعية من عضو في   لآلن 0202أيلول  

 لآلن 0222 ةالعضوية في مؤسسة االبحاث االستراتيجي
 لآلن 0222 ابحاث الشرق االوسط العضوية الفخرية في مركز

 لآلن 0222 العضوية في برنامج الزمالة الدولية في التحكيم والتقييم العلمي

 0222-0222 عضو في المجلس العربي للعلوم االجتماعية
 0222 -0222 عضو في جمعية البحث العلمي األردنية

 لآلن-0222 عضو في نادي الجامعة األردنية
 لآلن International Sociological Association 0222عضو في  
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 American Sociological Association 0222عضو/ مشارك دولي في 
 لآلن 0222 متميز دائمعضو / شبكة المؤتمرات العربية  / عضو 

Association for Applied and Clinical Sociology العضوية الدولية في     لالن 2020 


