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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 
 آن موسى مصطفى النجداوي  االســـــــم 
 الدوحة  –قطر /  91/4/9191 تاريخ ومكان الميالد 

 اآلداب الكلية 

 / أستاذ مشاركالعمل االجتماعي القسم 

 
    المؤهالت الدراسية

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
 3192 جامعة ستيرلينج/ بريطانيا جتماعياالعمل ال الدكتوراة  
 3112 الجامعة األردنية         علم اجتماع الماجستير 
 3119 الجامعة األردنية علم اجتماع بكالوريوس  
     
     
 

  التخصص ومجاالت االهتمام
 
 العمل االجتماعي التخصص العام 
 سرةاعي مع الطفولة واألالعمل االجتم التخصص الدقيق 

 
في أشكال  المهني والتدخل ، احتياجات واهتمامات األطفالالطفولة مشكالت مـجاالت االهتمام 

 بحقوق  قةلالمتع والتشريعية االجتماعية السياسة ،الرعاية االجتماعية المتعددة
اق الميث االجتماعية، والخدمة األسرة لألطفال، الجنائية العدالة نظام األطفال،
 .التطبيق ومعضالت االجتماعية لخدمة المهنية لممارسة األخالقي
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  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

 
 كلمة( 051ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  
 العاملين منظور من :األردن في القانون مع عزان في لألطفال السكنية الرعاية مؤسسات دور 

 واألطفال

 رعاية مؤسسات برامج أهداف في ةثلالمم االجتماعية الخدمة دور الى تعرفال راسةالد تفهد
 إعادة من الحد هو وجودها من الرئيس الهدف أن حيث ، القانون  مع نزاع في األطفال

 ىلع األطفال احتياجات بيلت األهداف هذه كانت ذاإ وما األطفال المدانين، قبل من االنتهاكات
 من العديد تقدم المؤسسات هذه أن إلى الدراسة بينت  .والكبرى  الصغرى  البنائية المستويات
 برنامج  :جرامالب ذه ه بين الجريمة، ومن للحد من فرص تكرار لألطفال؛ يةلالتأهي البرامج
 كشفت وجهات كبير، حد إلى  .المهني التدريب وبرنامج ليميالتع البرنامج األسري، اإلرشاد
 المشاكل معالجة في المؤسسات هذه إخفاق عن التأهيل امجببر  الخاصة وتجاربهم األطفال نظر
ويعود هذا   .القانون  مع في نزاع يكونوا أن إلى بهم أدت التي وكيةلوالس يميةلوالتع سريةاأل

 إيصال في المستخدمة األساليب ألن أو ،فذ فعليآتن لم المؤسسية األهداف ألن إمااالخفاق 
 عدم إلى عام بشكل الدراسة إليها تلتوص التي النتائج تشير .فاعلة غير– اتهاذ بحد األهداف
 ضعف في ذلك بما ية،لالفع والممارسة والتأهيل الرعاية اهداف مؤسسات بين ما االتساق
 من مجموعة عن المؤسسات ابتعاد يعكس ذا بدورهوه المؤسسية، األهداف لتحقيق السياسات

 .االجرامية وكياتلالس نخرا  فياال من األطفال بحماية قليتع فيما النظرية كارفاأل
 
  
  
  
  

   
  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
عضو هيئة تدريس/  

/ مشاركأستاذ   
 
 
 /مساعد أستاي/تدريس

 االجتماعي العمل قسم

 قسم العمل االجتماعي/ الجامعة األردنية
 رئيس قسم العمل االجتماعي

 حتى اآلن -3192
3194-3192 

 3112-3112 الجامعة األردنية مساعد بحث وتدريس  
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  األعمال اإلدارية واللجان 

 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 
 3192-3194 االجتماعي العمل قسم رئيس 

 3192-3194 االجتماعي العمل قسم في  يالالع ساتاالدر  لجنة رئيس 

 3192-3194 اآلداب يةلك في يالالع ساتراالد لجنة يف عضو 
3194-3192 
3194-3192 
3192-3191 

 3192-3194 االجتماعي العمل قسم يف الخطة لجنة وعضو رئيس
 3192-3194 االجتماعي العمل قسم في بةلالط انتخابات لجنة رئيس
 االجتماعي العمل قسم في بةلالط انتخابات لجنة في عضو

 ية اآلدابعضو في مجلس كل
 الجامعي الحرم ياتلك داخل التحقيق لجان من العديد في عضو
 اآلداب يةلك يف والتدريس البحث مساعدي مشكالت دراسة  لجنة في عضو
 الجامعة في واالنتماء الوالء دراسة عمل ريقف لجنة في عضو
 الماجستير رسائل مناقشة لجان في عضو
 االجتماعي عملال قسم في االمتحانات تدقيق لجان في عضو
 اآلداب يةلك مستوى  ىلع االمتحانات تدقيق لجان في عضو
 االجتماعي العمل قسم في والخطة يالالع الدراسات  لجنتي في عضو

 عضو في رابطة األكاديميات األردنيات 
 عضو في جمعية األخصائيين االجتماعيين األردنية

3192-3191 
3194-3192 
3192-3192 
3194-3192 
3194-3192 
 حتى اآلن-3192
 حتى اآلن-3192
3192-3192 
3192-3191 
 حتى اآلن-3131
 حتى اآلن-3131
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  آخر خمس سنوات األبحاث العلمية المنشورة

 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( 
 Exploring Jordanian Children's Perceptions of the آن موسى النجداوي  

Characteristics of an Ideal School and Learning 

Environment (2019), Vol. 10 (4), Journal of Social 

Studies Education Research, Association for Social 

Studies Educators (ASSE), (SCOPUS)                               

                                                     
 

المشكالت التي تواجه األطفال في الشوارع: دراسة نوعية لعينة من األطفال  آن موسى النجداوي  
(، مجلة جامعة النجاح لألبحاث 3139في الشارع في مدينة عمان األردن )

 )العلوم االنسانية(، فلسطين

 ةلمج (،3192: دراسة نوعية )االردني المجتمع في العاطفي الطالق آن موسى النجداوي  
، الجامعة 9 قملح ،4 العدد ، 45 المجلّد(، واالجتماعية وم االنسانيةلالع (دراسات
 (SCOPUS) األردنية

 محمود النجداوي، موسى آن  
 الكفاوين محمد

 ةلمج(، 3192) نظرهم وجهة من األطفال عند العدواني وكلالس أسباب 
جامعة ، ال3، ملحق 43دراسات )العلوم االنسانية االجتماعية(، مجلد 

 (SCOPUS) ردنيةاأل
دور الخدمة االجتماعية في تعزيز المعاملة الوالدية الفاعلة مع المراهقين:  آن موسى النجداوي  

(، بحث 3133دراسة على عينة من األخصائيين االجتماعيين في األردن )
مقبول للنشر، مجلة دراسات، العلوم االنسانية واالجتماعية الجامعة 

 (SCOPUS)األردنية

          
  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

 
 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة  

الوطني لبحث االستراتيجيات المؤتمر  
 الخاصة باألحداث والطفولة

عمان بتاريخ -األردن -فندق االند مارك
 (3191)آذار  91-31

تقديم ورقة بحثية حول 
شكالت الطفولة في م

األردن بين النظرية 
 والتطبيق
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تقديم محاضر رئيس ل (3191عمان )-تالع العلي، األردن المركز الوطني لشؤون االسرة  
علمية ندوة ومحاضرة 

حول الطالق العاطفي 
 في المجتمع االردني 

لتقديم محاضر رئيس  (3191عمان )-الجاردنز، االردن جمعية معهد تضامن النساء األردني 
 علمية ندوة ومحاضرة

حول الطالق العاطفي 
 في المجتمع االردني

 CREAN /جنيف جامعة /جنيف مؤتمر 

Conference on “ Children’s 
Rights and the Aims of 

Education” 
 
 

  تعزيز النزاهة المرأة في دور /عمل ورشة
 " األردني التحالف /األكاديمي بالقطاع
 "ةوالشفايي ةللنزاه رشيد

 (3192، سويسرا ) جنيف جامعة
 
 
 
 
 

 (3194عمان )-فندق شيراتون، األردن

 عن ممثل حضور
 قسم /االردنية الجامعة
 /االجتماعي العمل
 CREAN  مشروع

 
 

 بالمقترحات المشاركة
 ورش اثناء كارفواأل

 العمل

 
  الدورات التدريبية

 
 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ

 البحث مناهج وتطبيق ميلالع البحث أخالقيات نصوص يقلى تطبع التدريب 
 بريطانيا /ستيرلنج جامعة /خاص بشكل األطفال ومع عام بشكل االجتماعي

3111-3192 

 رعايةلل المحتاجين األطفال مع الميداني االجتماعي العمل ىلع التدريب 
 بريطانيا /ستيرلنج جامعة /القانون  مع في نزاع واالطفال والحماية

3111-3192 
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  األنشطة التدريسية
 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسهاب قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العليا
   واألحداث الطفولة مع االجتماعي العمل 
   واألحداث الطفولة مع المتقدم االجتماعي العمل 
   االجتماعي عمللل األخالقي الميثاق 
   االجتماعي العمل يف البحث هجمنا 
   األفراد مع االجتماعي العمل 
   االنجليزية غةلبا اجتماعية نصوص 

   حليالم المجتمع تنظيم

   حليالم المجتمع تنظيم
   األسري  االجتماعي العمل

   العام االجتماعي العمل مهارات
   يلالمح المجتمع مشكالت

   االجتماعي التطوعيالعمل 
   النماء االنساني في مراحل الحياة

   العمل االجتماعي مع االضطرابات النفسية
   مدخل الى العمل االجتماعي

   نظريات العمل االجتماعي 
   السياسات والتخطيط االجتماعي

   العمل االجتماعي في مراكز االصالح والتأهيل

 
 

  ة في الهيئات والجمعيات العلمية المهنيةالعضوي
 
 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها 

 
 التاريخ

 Early (Scopusولى )أعضو تحكيم دراسات بحثية في مجلة أوروبية فئة  
Childhood Education Journal  فيNetherland 

 حتى اآلن  3192

 حتى اآلن  3192 لقطري لدعم البحوثعضو تحكيم مخطوطات بحثية في الصندوق ا 
عضو تحكيم دراسات بحثية في مجلة دراسات )العلوم االنسانية واالجتماعية(  

 الجامعة األردنية
 حتى اآلن  -3194
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 حتى اآلن 3192 عضو تحكيم دراسات بحثية في المجلة االردنية للعلوم االجتماعية  
 

  المنح والجوائز التي حصل عليها 
 
 التاريخ الجهة المانحة للجائزة ومكانها لجائزةاسم ا 
    
    
    
    
 
 


