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 1/9/1998 – 1/9/1997قائم بأعمال رئيس قسم علم االجتماع / كلية اآلداب بتاريخ 

 
 .9/2002-9/1998أستاذ زائر في جامعة اإلمارات العربية المتحدة 

 
 2004/2005رئيس قسم علم االجتماع 

 
 .2005/2006رئيس قسم علم االجتماع بتاريخ 

 
 .2005/2006رئيس قسم علم االجتماع بتاريخ 

 
 . 2011-2010جامعة نايف العربية للعلوم االمنية 

 

 خبرات التدريس

 1989جامعة متشيغان الغربية  –قسم علم االجتماع  -مدخل إلى علم االجتماع-1

 جامعة مؤتة  –مدخل إلى علم االجتماع -2

 جامعة مؤتة  –المجتمع األردني -3

 جامعة مؤتة  –علم االجتماع الطبي -4

 جامعة مؤتة –المشكالت االجتماعية -5

 جامعة مؤتة  –انحراف االحداث -6

 جامعة مؤتة  –المخدرات والمجتمع -7

 جامعة مؤتة  –الفكر االجتماعي عند العرب -8

 طرق البحث االجتماعي-9

 نظم العدالة الجنائية-10

 جامعة اإلمارات العربية المتحدة–قضايا اجتماعية معاصرة  -11

 أكاديمية الشرطة الملكية –نظريات علم الجريمة المعاصرة  -12

 النظرية االجتماعية المتقدمة_ دكتوراه. -13

 ماجستير. -مشكالت اجتماعية متقدمة -14

 دكتوراه. -علم الجريمه المقارن -15

 دكتوراه. -حلقة بحث في نظريات علم الجريمه -16

 ماجستير. -اإلصالح والتأهيل -17

 ماجستير. -السياسة العقابية المعاصرة -18
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 األبحـــاث العلمية ) المنشورة والمقبولة للنشر(
(, " العالقة بين الحداثة السائلة و الموطنة: دراسة 2021الشهوان, سمر و الوريكات, عايد )

ميدانية على مركز الشباب و الشابات في محافظة مادبا", مجلة دراسات , جامعة عمار ثليجي 
 نشر.لمقبول ل ،باألغواط, الجزائر

( الثقافه االستهالكيه و عالقتها بالهويه الفرديه : 2021(ابو زغالن مجد و الوريكات عايد 
 دراسه ميدانيه على طلبة الجامعه االردنيه مقبول للنشر مجلة دراسات

ء الطبية في (, " اآلثار االجتماعية لضحايا األخطا2021السالمين, ميرفت )الوريكات، عايد و 
العاصمة عمان: دراسة نوعية, مجلة دراسات, جامعة عمار ثليجي باألغواط, الجزائر, مقبول 

 لنشر.ل

(، البرنامج االجتماعي للحركة اإلسالمية في األردن: 2020الوريكات، عايد، فخري، بيان )
 سانية.دراسة على زواج الشباب، مقبول للنشر في مجلة الجامعة اإلسالمية للحبوث اإلن

(، العالقة بين التصالح مع الذات والسلوك المنحرف 2019الوريكات، عايد، والجبور، رامي )
، 2، العدد 19لدى االحداث: دراسة ميدانية، مجلة العلوم االنسانية، جامعة بسكرة، المجلد 

655-695 . 
المشكالت التي (، 2017العليمات، حمود ووريكات، عايد والجازي، جمال وابو غبوش، رهام )

يواجها نزالء مراكز االصالح والتاهيل واحتياجاتهم في االردن، مجلة دراسات وابحاث، العدد 
 /مارس.26

(، العالقة بين الشخصية السيكوباثية والعنف: دراسة 2014الرواشدة، معاذ والوريكات، عايد )
 ، الجزائر.14ث، العدد مسحية على عينة في مراكز االصالح والتاهيل في االردن. مجلة الترا

انجود المجالي عايد الوريكات اختبار نظرية االحتواء في تفسير السلوك المنحرف لدى االحداث 
  2013-12-23في دور التربية والتاهيل االردنية في مجلة االردنية للعلوم االجتماعية 

(اختبار االحتواء الداخلي لنظرية االحتواء في التفسير 2012المجالي،انجود،الوريكات،عايد)
 السلوك المنحرف لدي االحداث في دور التاهيل االردنية في مجلة مؤته للبحوث والدراسات 

انجود المجالي وعايد الوريكات اختبار نظرية االحتواء الخارجي لنظرية االحتواء في تفسير 
السلوك المنحرف لدى االحداث في دور التربية والتأهيل االردنية مجلة اتحاد الجامعات العربية 

 774-741ص ص  2012العدد أ  9لالداب المجلد 
(. أثر المتغيرات االقتصادية على معدالت الجريمه 2008العبد الرزاق، بشير، الوريكات، عايد،)

 مقبول للنشر في المجلة العراقية للعلوم االقتصادية.في األردن: منهج تحليل التكامل المشترك، 
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(الطبقة االجتماعية وتدني مفهوم الذات وعالقتهما 2008رائد،) الخمايسة، الوريكات،عايد،
 (.1، العدد )25بانحراف األحداث في األردن، مجلة دراسات، المجلد 

 
 

اجتماعية في محافظة الكرك مقبول (التقاعد والصحة: دراسة 2007الوريكات،عايد،بنوي،نايف)
 للنشر في مجله أبحاث اليرموك.

(العالقة بين عقوبة السجن وإعادة التنشئة االجتماعية للنزالء: دراسة 2006الوريكات،عايد،) 
 (.3( العدد )21اجتماعية على مركز اإلصالح والتأهيل في سواقه، مؤته للبحوث، المجلد )

الشباب نحو مظاهر الزواج التقليدي والحديث: دراسة ميدانية  (اتجاهات2006الوريكات،عايد،)
 آذار.  1، عدد 33على طالب وطالبات جامعة مؤته ، مجلة دراسات، المجلد 

(التحديث والنشاط الروتيني والجريمة: دراسة نظرية نقدية. الفكر الشرطي 2002الوريكات،عايد،)
 ( يوليو.2( العدد )11المجلد )

المعاقون من منظور التنمية البشرية والوضع الغذائي والصحي في . (2001)الوريكات،عايد،
دولة االمارات، مجلة علم النفس المعاصر والعلوم اإلنسانية جامعة المينا ، المجلد الثاني  عشر، 

 ابريل.
أثر بعص العوامل الديمغرافية واالجتماعية في مفهوم الذات: دراسة . (2001الوريكات،عايد،)

ة لعينة من األحداث الجانحين، مجلة علم النفس المعاصر والعلوم اإلنسانية جامعة المينا، ميداني
 المجلد الثاني عشر، ابريل.

(بعض مظاهر السلوك الصحي لدى مواطني الكرك: دراسة اجتماعية  2001الوريكات،عايد،)
 ، ملحق كانون األول.28مجلة دراسات، المجلد 

Smadi,Fayze,Alwrakait,ayed,(2001)The Arabian modern man: A 

comparative study, international journal of sociology and social 

policy,vol.21 No.11/12/2001 

األمهات واألطفال والصحة في محافظة معان: دراسات اجتماعية، . (1999الوريكات،عايد،)
 ملحق.، 26مجلة دراسات، المجلد 

(اتجاهات المرأة العاملة نحو القيم األسرية واالجتماعية واالقتصادية للعمل 1998الوريكات،عايد،)
 . 1998في محافظة الكرك، أبحاث اليرموك، المجلد الرابع عشر، العدد الثالث، 

مجلد مؤتة للبحوث  -(اتجاهات طلبة جامعة مؤتة نحو الجريمة1998الوريكات،عايد،)
 .1998المجلد الثالث، العدد الثامن والدراسات، 

 -(اتجاهات المواطنين نحو عمل المرأة في جنوب األردن1998الوريكات،عايد،العموش،أحمد،)
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 .1998مجلة مؤتة للبحوث والدراسات المجلد الثالث العدد الثامن، 
دراسة  –(العقوبات المنصوص عليها في القانون الجزائي األردني 1996الوريكات،عايد،)

مجلة مؤتة للبحوث، والدراسات المجلد الحادي عشر العدد  –اجتماعية في محافظة الكرك 
 .1996الثالث 

مجلة  -(غور األردن الجنوبي: دراسة اجتماعية واقتصادية لناحية المزرعة1996الوريكات،عايد،)
 د الحادي عشر، العدد الثالث.مؤتة للبحوث والدراسات، المجل

دراسة استطالعية في محافظة  –الرأي العام والمشاكل االجتماعية  (1996الوريكات،عايد،)
 مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد الحادي عشر، العدد الثالث –الكرك 

نحو اطار عام مجلة  -(البناء االنموذجي في دراسة المشاكل االجتماعية1996الوريكات،عايد،)
 350العدد  –جامعة المستنصرية  –كلية المعلمين 

جامعة  –مجلة كلية المعلمين  -(. سوسيولوجيا تعاطي وادمان المخدرات1996الوريكات،عايد،)
 250المستنصرية، العدد، 

 البحوث المدعومة
 غور األردن الجنوبي: دراسة اجتماعية واقتصادية لناحية المزرعة

اإلمارات )من جامعة المعاقون من منظور التنمية البشرية والوضع الغذائي والصحي في دولة 
 اإلمارات(

أثر عقوبة السجن على إعادة تأهيل النزالء: دراسة اجتماعية على مركز اإلصالح والتأهيل في 
 سواقة

  البحوث والمؤتمرات 
 .27/6/1994-25عمان  –ندوة " عمان المدينة والمجتمع 

 16/4/1995-12عمان  –المشكالت  –ندوة االقتصاد األردني 
 .11/11/1997أثر المخدرات على المجتمع" جامعة مؤتة ندوة "  .1

غرفة تجارة الكرك  –ندوة " أثر المخدرات على المجتمع " مركز األميرة بسمة  .2
20/11/1997. 

 .14/12/1997ندوة " األسرة األردنية واقع واتجاهات  .3

االجتماعية المشاركة بندوة قسم العلوم الحياتية/ جامعة مؤتة بورقة " بحث حول األصول  .4
 .1997لمرض االيدز" 

المشاركه بندوة معهد تدريب االضبات بورقة بحث )مشاركة االفراد المجتمع في مكافة  .5
 .2000الجريمة ندوة الشرطة وتدعيم العالقة مع الجمهور (،ابو ظبي 
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 .2001اليوم العلمي لشرطة أبو ظبي  –الشرطة المجتمعية  .6

 15/4/2003ع الثقافي المعاصر، جامعة العلوم التطبيقية الهوية العربية واإلسالمية والصرا  .7

 عمان 2004شباط  25-23.الوقاية من إساءة معاملة األطفال، لنكسر حاجز الصمت ونعزز الجهود، 10

-28جامعة مؤتة بورقة حول المجرم: محاولة تصنيفية  -.المشاركة في ورشة كلية الشرطة11
30/11/2004. 
 م.26/4/2006ين النظرية والتطبيق/ أكاديمية الشرطة الملكية .الشرطة المجتمعية ب12
. انعكاسات التغيرات االقتصادية عالميًا على اتجاهات الجريمة في األردن، أكاديمية الشرطة الملكية، 13
 م.15/11/2007
 م.28/11/2007-26. اآلثار االقتصادية واالجتماعية لجريمة النشل، جامعة نايف العربية للعلوم، 14
بورقة بعنوان" العولمة وعالقتها باتجاهات الجريمه في  -. المشاركة في ورشة أكاديمية الشرطة الملكية15

 .14/1/2008األردن رؤيه مستقبليه"، 
. الرعاية الالحقة للمفرج عنهم في قضايا المخدرات بين النظرية والتطبيق: عالج المدمن: األردن نموذجًا 16
 (17- 19/11/2008.) 
. مؤتمر اإلرهاب في العصر الرقمي أثر المتغيرات االقتصادية على معدالت الجريمة في األردن: منهج 17

 .2008تحليل التكامل المشترك، 
 (.4/1/2009. اإلصالح والتأهيل في الغرب: أمريكا أنموذجًا )18
 .28/4/2009. مكافحة المخدرات/ أكديمية الشرطة الملكية 19

 م.30/4/2009العوامل المؤثرة في التقسيمات الجندرية في األردن/ الجامعة الهاشمية/ 
.المشاركه بورقة حول )الرعاية االجتماعية والصحية لمنتسبي االجهزه االمنية في كل من االردن والسويد 21
 الجزائر . 5/10/2011-3من 
بورقة عن )دور الجامعات في  5/2012/ 28-27. المشاركة بلمؤتمرة التروبية جامعة االسقالل اريحا 22

 تحقيق االمن (.
.المشاركة في مخبر استراتجيات و االليات الوقاقية في مكافكة المخدرات في الجزائر جامعة زيان عاشور 23

 . 2013بالجلفة الجزائر بورقة عن االسباب االجتماعية لتعاطي المخدرات 
 

 الكتب المنشورة
اتجاهات المواطنين األردنيين نحو عمل المرأة، وزارة التخطيط، مديرية القوى البشرية األردن      

UNFPA 1995. 
 .2004نظريات علم الجريمة، عمان ، الطبعة األولى دار الشروق 
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 .2008نظريات علم الجريمه، إصدار ثاني، دار الشروق 
 .2011علم االجتماع الطبي، ، دار وائل للنشر عمان 
 .2013نظريات علم الجريمة ,دار وائل للنشر عمان 
 .2014علم النفس الجنائي ,دار وائل للنشر عمان 

العدل/ الجريمة والعود الجرمي واستراتيجية المواجهة في المجتمع االردني / وزارة  )عضوًا مشاركًا(
 (.2020دراسة تحليلية احصائية واستطالعية شاملة )

 
 كتب الشكر  

كتاب شكر األستاذ الرئيس بمناسبة انتهاء عملي كرئيس لقسم علم االجتماع  .1
1994 

كتاب شكر من اللجنة الوطنية للثقافة والتربية والعلوم بمناسبة مشاركتي في  .2
 .1995هذه اللجنة، وفوز المشروع الذي تقدمت به اللجنة 

 .2002كتاب شكر من رئيس جامعة اإلمارات العربية المتحدة  .3

كتاب شكر من مدير األمن العام لمشاركتي بورقة حول أسرة أردنية آمنه عام  .4
2000. 

 .2006كتاب شكر من رئيس جامعة مؤته  .5

 
  للـــجان والمهاما  

 1991عضو مجلس كلية اآلداب 

 1992عضو لجنة الخطة الدراسية في كلية اآلداب 

 1992عضو لجنة البحث العلمي في كلية اآلداب 

  1993النشاط االجتماعي والثقافي في كلية اآلدابعضو لجنة 

  1994-1993عضو لجنة مكافحة المخدرات 

  95/1996عضو لجنة التحقيق في جامعة مؤتة. 

  1995اليونسسكو  –عضو اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 

  1995جامعة جرش –عضو لجنة االعتماد العام 

  1997المجتمعي عضو لجنة برنامج االتصال 

  عضو لجنة دراسة الجوانب االقتصادية واالجتماعية في محافظة
 .1996الطفيلة،
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  1997عضو لجنة اقتصاديات التعليم العالي في األردن 

  2002عضو لجنة الدراسات العليا في كلية اآلداب. 

  2003عضو لجنة تأديب الطلبة المدنيين 

  2003عضو لجنة الخطة الدراسية 

  2004لجنة تأسيس برنامج ماجستير في اإلرشاد النفسي واالجتماعيعضو 

  2004عضو لجنة تأليف كتاب عن العنف األسري 

  )2004عضو لجنة الدراسات العليا في القسم )رئيس 

  2004عضو لجنة أنشاء كلية العلوم االجتماعية 

  2004عضو لجنة دليل الرسائل الجامعية 

  2004علم االجتماع عضو لجنة برنامج ماجستير 

  2005عضو ممثل كلية العلوم االجتماعية في مجلس الجامعة  

  2005عضو لجنة الدراسات العليا في الكلية  
  2006عضو في مجلس إدارة المعهد الوطني للتأهيل المجتمعي. 

  ،2006عضو هيئة تحرير مجلة مؤتة للبحوث والدراسات. 

  2007والدراسات عضو لجنة تحرير مجلة مؤته للبحوث. 

  م.2007/2008عضو لجنة الدراسات العليا في الجامعة للعام 

  2009، 2007،2008عضو لجنة البحث العلمي. 

  ،2010عضو لجنة معادلة شهادات العلوم االجتماعية واإلنسانية واإلدارية. 

 
 

 الدروع
 درع جامعة اإلمارات العربية، مدير جامعة اإلمارات.

 مديرية األمن العام األردنية.( درع 2004)
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 االشراف على رسائل الدراسات العليا

( أثر الدعم االجتماعي على ضغوط العمل والحياة التي يواجهها 2005عبد المهدي العوران  ) .1

 رجل األمن في األردن.جامعة مؤته

اإلصالح ( أسباب وأنماط العنف من وجهة نظر النزالء في مراكز 2005عمر الزواهره ) .2

 والتأهيل األردنية.جامعة مؤته

( جرائم بطاقات االئتمان في األردن ، دراسة وصفية استطالعية.جامعة 2005شيرين الدبابنه ) .3

 مؤته

( الطبقة االجتماعية وتدني مفهوم الذات وعالقتها بانحراف األحداث 2005رائد الخمايسه ) .4

 باألردن.جامعة مؤته 

ض نظرية الوصم على عينة من األحداث المحكومين في دور ( فحص فرو2005فاتن المعايطه ) .5

 رعاية األحداث.جامعة مؤته 

( فحص فروض النظرية العامة لتفسير تعاطي المخدرات في األردن ، 2005نبيل عويدات ) .6

 دراسة على طلبة الجامعات الرسمية .جامعة مؤته 

المؤسسات العقابية األردنية ( العالقة بين االنخراط في برامج اإلصالح والتأهيل في 2005) .7

 والعود إلى الجريمة .

( نمط الشخصية وعالقته بالسلوك المنحرف: دراسة ميدانية في لواء المزار 2006خالد الدراجه ) .8

 الجنوبي على الصفين العاشر واألول ثانوي.جامعة مؤته 

 عة مؤته ( الشخصية التسلطية وعالقتها بالعود إلى الجريمه.جام2006أنورخلف العبسات ) .9

( العالقة بين النمو االقتصادي وجرائم الملكية االقتصادية في األردن 2007صباح عقل الطراونه ) .10

 (.جامعه مؤته 2005 -1980دراسة تحليل المضمون للفترة الواقعة )

( "اتجاهات القضاة والمحامين والمحكومين نحو بطء إجراءات 2007محمد محمود الضمور ) .11

 .جامعة موتة 2007/2008التقاضي" األول/ 

( اتجاهات العاملين والنزالء في مراكز اإلصالح والتأهيل في 2007حينن عبد السال البطوش ) .12

 األردن نحو العقوبة السالبة للحرية".جامعة مؤتة

( الخصائص االجتماعية واالقتصادية لمتعاطي الكحول في محافظة 2007خلدون العبادي ) .13

 العاصمة عمان.جامعة مؤته 

( اتجاهات العاملين في الجهاز القضائي السعودي نحو أسباب الجريمه 2007مد باقيس )فهد أح .14

 والعقوبة والوقائية: دراسة اجتماعية.جامعة مؤته 

( اتجاهات طلبة جامعة الطفيلة التقنية نحو دور الضحية في وقوع الجريمه. 2007عبدهللا  الشول ) .15

 جامعة مؤته 

 2008لنساء ودوره جهاز الحسبه  و دراستها في مدينة تبوك فالح محمد الشمري جريمه ابتزاز ا .16

 جامعة  مؤته 

فهد أحمد باقيس التنؤ بالسلوك المنحرف  لطالب المرحله الثانويه العام لمدينة تبوك في المملكه  .17

 جامعة موتة  2011العربية 

 رسائل الدكتوراه  .18

نحرف لدى االحداث للمجتمع انجود محمد المجالي اختبار نظرية االحتواء تفسير السلوك الم .19

 جامعة مؤته  2009االردني 

نازك محمود الشناقه اثر الخصائص االجتماعيه واالقتصادية ونمط الشخصيه على انماط الجريمه  .20

 جامعه مؤته  2009لدى المحكومات في مركز اصالح وتاهيل الجويده 

المجتمع االردني من وجهه نظر عمر عبدهللا المبارك اثر المتغيرات االقتصادية على الجريمه في  .21

 جامعة مؤته 2009العاملين في جهاز االمن العام االردني 

(طه مبارك الطراونه العوامل المؤثره في تحديد انماط العنف في الستشفيات الحكوميه دراسة 21
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 جامعة مؤته  2009ميدانيه 

(أحمد حسين العسيري االتجاهات المجتمعيه نحو السجناء المنفرد واثرهم على العوده عنهم الى 22

 جامعة مؤته  2009جرائم في منطقه بتوك بالمملكه العربيه السعوديه 

(رياض محمود الصرايره اتجاهات النخب االردنيه نحو الفساد االداري والمالي في المملكه االردنية 23

 جامعة مؤته  2010-2009سة تحليله الهاشميه درا

(زياد محمد الحجاج اتجاهات االردنين نحو ارتكاب جرائم الدفاع عن الشرف وعالقتها وخصائصها 24

 2010االجتماعية والقتصادية ودراسة ميدانية لمحافظة العاصمه  جامعة مؤته  جامعة مؤته

جه نظر القضاه و المحامين في االردن (توفيق بهجت المجالي بدائل العقوبات السالب للحريه من و25

 2010:دراسة ميدانيه في محافظة العاصمه  جامعة مؤته 

(ابراهيم أحمد الطراونه دور أجهزة الرقابه الحكوميه الحكويه في الحد من النساء االداري والمالي 26

 2010في االردن جامعة موته

دنية الهاشميه :دراسه حالة المحافظه (حلمي الزواهره محددات جريمة السرقة في المملكة االر27

 2010الزرقاء جامعة موته 

(والء عبد الفتاح الصرايره ادمان االنترنت باالنحراف االجتماعي دراسة ميدانيه على زيادة مقاهي 28

 2010االنترنت في االردن جامعة مؤته 

:دراسه مقارنه بين دول  (موسى علي ابو العناز معدالت الجريمة وتاثرها بمؤشرات التنميه البشرية29

 2011العالم جامعة مؤته 

(طالل مشل التمياط التفكك االجتماعي وعالقته بالجريمه في المملكه العربية السعودية من الفترة 30

 جامعة مؤته  1974-2010

(أروى سعيد بني صالح التحليل المكاني والزماني للجريمه وللمجرمين قي اقليم الشمال من المملكة 31

  2011_2010دنية الهاشميه االر

(عبد الرحمن سالم الطريف تحديات العولمه واثرها على انحراف الشباب في المملكة العربية 32

 2011السعوديه من وجهه نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعوديه  جامعة مؤته 

عنف الواقع عليها من قبل (نايل الشراري الشواوره عوامل بقاء الزوجه في العالقة الزوجية رغم ال33

  2009الزوج من وجهه نظر البحوثات في محافظة الكرك جامعة مؤته 

  2009(سعد طايل المجالي انجاهات االحداث الجانحين نحو عدال العقوبة جامعة مؤته 34

(موسى سعودالرشيدي اثر مشاهدة برامج العنف في التلفزيون غلى السلوك االجرامي لدى نزالل 35

  2009مدنية المنورة جامعة مؤتة سجن  ال

(مها الجهني اتجاهات السعويين نحو استحاث الشرطة النسائية وعالقتها بخصائصهم االجتماعية 36

 2010والقتصادية ودراسة ميدانية بين منطقتي جدة وتبوك جامعة مؤته 
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 األعمال التطوعية
والمشكالت االجتماعية والفقر ( محاضرات في جنوب األردن حول المرأة والعمل 5إلقاء ) .1

 والبطالة والمخدرات والشباب والقيم والحقائق وعالقتها بالعلم.

( لقاءات مع اإلذاعة األردنية حول األسرة والتغير االجتماعي في المجتمع األردني 5) .2
 ومشكلة كبار السن وعمل المرأة و ذوي الحاجات الخاصة.

 .1994القيام بعمل يوم تطوعي في مدينة العقبة  .3

المشاركة في العديد من اللجان على مستوى الكلية والجامعة في األردن واإلمارات   .4
 العربية المتحدة.

 .2002لقاءات مع التلفزيون األردني حول الجريمة  .5

 .2001لقاء مع تلفزيون الشارقة حول الجريمة  .6
 


