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 .مقبولة للنشر )بحث مشترك(، نايف للعلوم االمنية           
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 .()صدرت في كتاب .22-24/4/2008         

 
 اللجان العلمية واألكاديمية

 

 .الجامعة االردنية   \كلية االداب\االشراف على العديد من رسائل الماجستير قسم العمل االجتماعي      -

  .نيةعة االردعضو في لجان المناقشة على رسائل الماجستير في الجام     -  

 عضو مجلس أمناء جامعة  جامعة البترا االردنبة  لغاية اآلن :   2022

 

 .: رئيس المؤتمر العلمي الدولي االول لعنوان " المرأة في االكاديمبا"2021   -  

 وزارة التنمية االجتماعية . \: عضو في لجنة مههنة العمل االجتماعي     2021 -       

 

 .العربيوي العديد من المجالت على المستوى : محكم ف اآلنلغاية  2005 -

 . عضو مجلس أمناء جامعة االسراءلغاية اآلن :  2019 -

 .عمان العربيةعضو مجلس امناء جامعة : 2018 -

 الجامعة االردنية، عمان، االردن. عضو مجلس كلية اآلداب،   :2018 -

     في الدراسات اإلنسانيّة تجارُب  ةت معاصراتّجاهاالمؤتمر الدولي الرابع  اللجنة العلميةعضو :  2018 -

 األردنيةالجامعة  –كلية اآلداب  -  ومقاربات

 الجامعة االردنية، عمان، االردن.، , كلية االداب: عضو لجنة الدراسات العليا 2018 -

 ، عمان، االردن.الجامعة االردنية، عضو لجنة الدراسات العليا قسم العمل االجتماعي: 2016 -

مواجهة الفكر اعي والسياسي لدراسة " الشباب في يق المحور االجتمفي فرو ضع :2015 -

 .(148/2015) المتطرف" صندوق دعم البحث العلمي بقرار رقم

 عضو مجلس امناء جامعة جدارا.: 2017- 2014 -

 الجامعة االردنية، عمان، االردن.عضو مجلس قسم العمل االجتماعي،  لغاية اآلن: 2013 -

- 2011-2010 : 
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 مداء جامعة البلقاء التطبيقية.مجلس عو عض -

 العمداء.إقرار تعليمات منح درجة الماجستير في جامعة البلقاء التطبيقية / مجلس عضو في لجنة  -

إقرار تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة البلقاء التطبيقية / مجلس عضو في لجنة  -

 العمداء.

 لمتوسطة / مجلس العمداء.جامعية اإقرار تعليمات منح الشهادة العضو في لجنة  -

 إقرار تعليمات البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية / مجلس العمداء.عضو في لجنة  -

 .2010/2011في كلية األميرة عالية الجامعية للعام الجامعي  التخريج رئيسة لجنة -

 .2010/2011عضو لجنة الدراسات العليا على مستوى الكلية للعام الجامعي  -

نة االستشارية في مركز االستشارات والدراسات والتدريب الصادر بموجب المادة عضو اللج -

 .( من نظام المراكز العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية8)

 

 التدريس الجامعي

 . الخدمة االجتماعية المدرسية 2 . الخدمة االجتماعية االسرية       1

 . الخدمة االجتماعية ورعاية الشباب     4         التربية الوطنية                  . 3

 . الخدمة االجتماعية العمالية.           6 . الخدمة االجتماعية والدفاع االجتماعي 5

 . الخدمة االجتماعية لرعاية كبار السن  8 . الخدمة االجتماعية الطبية              7

  .  حلقة بحث. 10 .  العمل االجتماعي التطوعي9

 . المدخل إلى علم االجتماع.      12 روع تخرج         . مش11

 . الشيخوخة ومشكالتها.       14 . المدخل إلى الخدمة االجتماعية13

 م.1992مشرفة تدريب ميداني منذ عام .16 .  تطور المجتمع 15

 . طريقة خدمة الفرد.              18 .  مهارات االتصال.   17

 . طريقة تنمية وتنظيم المجتمع.     20  الجماعة.. طريقة خدمة 19

 . التشريعات االجتماعية في األردن.22 . إدارة مؤسسات اجتماعية21

 االجتماعي الطبي العمل-24                                         والتأهيل. االعاقة 23

 ماجستير دم في العمل االجتماعيبحث متق.26                   الجتماعي مع المسنين         . العمل ا 25

 ماجستير  –والتخطيط االجتماعي  السياسات.28                             . التنشئة االجتماعية          27

 ماجستير  –العمل االجتماعي مع كبار السن .30                 ماجستير   –االتصال العيادية مهارات.29

 ماجستير  – 2. تدريب ميداني ا + 32ماجستير                     – المشاريع. متابعة وتقويم 31

 ماجستير –. العنف االسري 33
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 االشراف على الرسائل الجامعية 

معوقات الممارسة المهنية لألخصائيين االجتماعيين في مراكز التربية  :بيان خليل ناصر الحجاج -

 .الخاصة للتوحد في األردن

تمكين كبار السن المعيلين ألسرهم لدى عينة من المنتفعين من صندوق :  المخيمرسحر عارف أحمد  -

 .المعونة الوطنية في مدينة عمان

: حقوق كبار السن المقيمين في المؤسسات االيوائية بين الرعاية واالساءة : دار الضيافة  شروق الجزاز -

 .ودارات سمير شما نموذجا ً 

متطلبات البناء الخاص باألشخاص ذوي اإلعاقة الحركية  بيق كودةواقع تط :حبيب نقوال حبيب البله -

 2016/2017لطلبة البكالوريوس في الجامعة األردنية للعام الجامعي 

السوريين: واقعه وكيفية  ن: العنف القائم على النوع االجتماعي بين الالجئي أمجد جميل محمد الجندي -

 .ناالردفي مخيم الزعتري )دراسة على عينة من التصدي له 

 .: االساءة الى كبار السن الذين يعيشون مع اسرهم في مدينة عمان  مروة الشيخ -

 .: الممارسة المهنية لالخصائيين االجتماعيين العاملين في مراكز االعاقة في مدينة عمان سمر عودة -

طان ابات بسرالممارسة المهنية للخدمة االجتماعية الطبية مع أزواج المص :اآلء فيصل معروف البربري -

 .عمان الثدي في مركز الحسين للسرطان

اللممارسة المهنية للخدمة االجتماعية الطبية مع ازواج المصابات بسرطان الثدي في  االء البربري: -

 .مركز الحسين للسرطان 

في  فاعلية التأهيل االجتماعي والتعليمي والمهني المقدم من قبل الالجئات السوريات نور عربيات: -

  .ة لنظيراتهن الالجئات : مخيم الزعتري انموذجاات الدولالمنظم

تأهيل والَدي أطفال ذوي اإلعاقة العقلية على تطبيق برنامج بورتج الحديث : سلمان كمال خليفرند  -

( سنوات  في مراكز التربية الخاصة 6 – 3للتدخل المبكر:دراسة على عينة من والَدي األطفال من عمر)

 .في محافظة عمان

دور االخصائي االجتماعي في تأهيل المصابين من المتقاعدين العسكريين : حمد النوفليح من ملتيجا -

 .من وجهة نظرهم

من المتقاعدين العسكريين من وجهة  دور االخصائي االجتماعي في تأهيل المصابين تيجان فيصل: -

 .نظرهم 

ين السوريين في مدينة ع الالجئ: دور االخصائي االجتماعي العامل في المنظمات الدولية م مجد حمدان -

 .عمان 

في مدينة  2018: مشكالت المراة الغارمة المطلوبة للتنفيذ القضائي على ذمم مالية لعام مالك المعايطة -

 عمان.
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: دوافع ادمان الشباب الذكور على المخدرات من وجهة نظرهم: دراسة على عينة  من اترجعفر المهي -

 .في مدينة عمان لحكومية المقيمين في مراكز عالج االدمان 

-2010اقع خريجي بكالوريوس العمل اإلجتماعي في الجامعة األردنية:  و: صفاء مصطفى ابوميالة -

2017. 

التحديات التي تواجه معلمي الصفوف األساسية العاملين مع الطلبة ذوي اإلعاقة: :الشافعيبسام دانا  -

 .دراسة على عينة من معلمي مدارس عمان الغربية

 المشكالت التي تواجه مريضات سرطان الثدي المراجعات :القاضي ليلحمد خصبا م -
  في مركز الحسين للسرطان / عمان 

 
التحديات التي تواجه المرأة األردنية بعد انقضاء فترة محكوميتها : لمى نشأت صدقي أبو الهيجاء -

 .:دراسة على عينة من مدينة عمان

د السعوديين: دراسة على عينة من مراكز فال التومشكالت أسر أط:حنان صالح صالح المسعودي - حُّ

ان"  .التربية الخاصة في عمَّ

المشكالت التي تواجه الناجيات من العنف المبني على النوع  :علي حسين: ايمان سليم أيوب -

 االجتماعي:دار الوفاق األسري في األردن انموذجاً.

ا :دراسة على عينة من طلبة ئحة كرونالصعوبات التي تواجه الشباب خالل جاهداية الشوابكة :  -

 الجامعة االردنية 

مشكالت األسرة األردنية في ظل جائحة كورونا: دراسة على عينة من مدينة :  أماني ناصر العدوان -

 .عمان

تأثير وسائل التواصل االجتماعي على سلوك الفتيات المراهقات: دراسة على عينة من ربى البكيرات :  -

 مدارس عمان الغربية

تأثير جائحة كورونا على كبار السن المصابين بمرض السرطان , : هيم كايد المسيعديندى ابران -

 . المراجعين لمركز الحسين للسرطان /عمان

تأثير جائحة فيروس كورونا على األطفال من وجهة نظر أمهاتهم :دراسة  :نور راكان عيسى الطعاني -

 .على عينة من محافظة اربد /لواء بني كنانة

دور األخصائي االجتماعّي في تمكين المرأة المعنّفة في المؤّسسات  :مضان ابو جلمبومال را جدين -

 .االجتماعيّة في مدينة عّمان

الخدمات المقدمة لالجئين السوريين في مخيم االزرق خالل جائحة كورونا من  :تسنيم امجد ذيب عقل -

 .قبل المنظمات الدولية: دراسة تقييمية
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لتداعيات االجتماعية و النفسية و التعليمية و الصحية لجائحة كورونا على ا :الخشمانرند ممدوح خليل  -

 .الرسمية والخاصة في مدينة عمان  طلبة الجامعات االردنية: دراسة على عينة من الجامعات

التدخل المهني للعمل االجتماعي في التعامل مع الفتيات ضحايا  :اخالص حسن عبد الكريم الجوخان -

ة على عينة من الفتيات المقيمات في دور الرعاية والحماية التابعة لوزارة التنمية ة : دراساإلساء

 االجتماعية

 
 العلمية الندواتو المؤتمرات

 

 

، التحديات التي تواجه المجتمع االردني اثناء جائحة فايروس كورونا:  المشاركة ببحث بعنوان " 2022
 BITLIS ERENجامعة بيتليس آران الحكومية ، ة والتربويةاالنسانيالمؤتمر العلمي الدولي الثالث للعلوم 

Universitesi  4/2/2022-2اسطنبول بتاريخ. 
 

تاثير جائحة كورونا على افراد المجتمع االردني من وجهة نظر المشاركة بورقة عمل بعنوان "  : 2021
 " . مؤتمر " المراة في االكاديميااالكاديميات االردنيات 

 
 بورقة عمل بعنوان " دور االسرة في حماية المراهقين من أدمان اإلنترنت" مقدم  المشاركة : 2019

 4\18-17لبنان  "العمل االجتماعي في مواجهة االعالم السلبي"الى مؤتمر 
   
                 دور الخدمة االجتماعية في عملية دمج االطفال ذوي االحتياجات  " بعنوان ببحث المشاركة  : 2018 -

االجتماعية والتربوية   المؤتمر العلمي الدولي الثاني للعلوممقدم الى " ة في المدارس العادية والمجتمعالخاص

 .اكتوبر 26 ( تركيا2)ريس

 التمكين االجتماعي واالقتصادي لكبار السن المعيلين ألسرهمدوافع  بعنوان ببحث المشاركة   :      2018

 نتفعين من صندوق المعونة الوطنية في مدينة عمانمن الم ةعلى  عين :دراسة              

 

                المجتمع  في ة " للمرأة المسنه ية واالقتصاد  ية والصح  ية واالجتماع  يموغراف  يالخصائص " الد  :   2018-         

الحافظ سمى عبد األردنـً أ. د. لبنى جودة عكروش د.  أ–دراسة مقارنه لتعدادي السكان  2012 -   2002

 Route Educational and Social Science Journal    ISSN: 2148-5518 Volumeة , الجعافر.

5(1), January 2018 

" أزمة مهنة الخدمة االجتماعية في الوطن العربي " المؤتمر بعنوان عمل المشاركة بورشة   : 2018 -

 .األردنيةالجامعة  –كلية اآلداب  -  ُب ومقارباتيّة تجارالدولي الرابع اتّجاهات معاصرة في الدراسات اإلنسان

اذار قسم العمل \ 17االحتفال باليوم العالمي للخدمة االجتماعية  تنسيق وتنظيم واعداد : 2018 -

 االجتماعي .
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  دنيات " جمعية رابطة االكاديميات"واقع االكاديميات االرتنسيق وتنظيم واعداد مؤتمر بعنوان: 2017 -

 2017-8-14االردنيات 

لمدنية " بالتعاون مع اتنسيق وتنظيم واعداد مؤتمر بعنوان " تعزيز ثقافة الحوار وبناء التربية  :2016 -

 .11/ 26-25وزارة التربية والتليم االردنية وبتمويل من مؤسسة بيرجهوف االلمانية في 

الدمج االجتماعي التربوي في المشاركة بورقة عمل بعنوان " دور االخصائي االجتماعي  :2016 -

، الجامعة االردنية ،مي االول  للخدمة االجتماعيةلالمؤتمر الع" مقدم الى الصعوبات التعليمية  ألطفال

 .2016\ 4\20-19 اآلداب،كلية 

المشاركة بورقة عمل بعنوان " الشباب في مواجهة الفكر المتطرف " مقدم الى مؤتمر اعالن  :2016 -

  .3\29 ،االردن ،ة بدعم من صندوق البحث العلمينتائج الدراسة الوطني

 للمرأةتعزيز فرص الريادة للمرأة العربية " مقدم الى المؤتمر االول لالتحاد العربي "  :2016 -

 .2016\3\ 27-25جمهورية مصر العربية  ،المتخصصة

" الجامعة "المؤتمر العلمي االول للخدمة االجتماعية تنسيق وتنظيم واعداد مؤتمر بعنوان: 2015 -

 االردنية بالتعاون مع جمعية الخدمة االجتماعية .

مقدم الى االسري وأثره في مواجهة البعد المتطرف" -المشاركة بورقة بعنوان "البعد االجتماعي :2015 -

 بيرجهوف االلمانية.   ومؤسسةمن مدرسة شنلر  يمبتنظ 11-28التطرف والشباب  مؤتمر

المسيحي في المجتمع االردني في ظل  –" التعايش االسالمي  بورقة عمل بعنوان المشاركة: 2014 -

 الجامعة االردنية. – اآلداب: االنعكاسات والتحديات كلية مقدم الى مؤتمر الربيع العربيالربيع العربي" 

الحريات االكاديميه في الجامعات االردنيه " في الندوه الحوارية “بورقة عمل بعنوان  المشاركة  :2014 -

 اذار برعاية سمو االمير الحسن بن طالل المعظم. 4الخاصة، جامعة البترا ، والميثاق االجتماعيالتعليم 

مان عمركز  ،المشاركة في اعداد مؤتمر مقياس الحريات االكاديمية في الجامعات العربية :2013 -

كانون /22-21(  عمان، FFFوبالتعاون مع مؤسسة المستقبل) (ACHRS) لدراسات حقوق اإلنسان

 .ألول فندق القدسا

        تشرين 23 ،الجمعية االردنية للبحث العلمي ،المشاركة في المؤمر السادس للبحث العلمي : 2013   -     

 .الزيتونةجامعة  ،الثاني        

الفئات  المشاركة في الورشة التدريبية بعنوان " دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق :2013 -

 .تشرين الثاني 6-5عمان  ،"المستضعفة في السجون

في ، في االردن " الوضع االجتماعي واالقتصادي للمسيحيينالمشاركة في ورقة عمل بعنوان  :2013 -

 تشرين اول. 26- 25 مؤتمر بعنون " المؤتمر العام االول لمسيحيي المشرق"بيروت

 .9-2/ 8 – 24المشاركة في دورة تدريبية في المانيا بعنوان ثقافة السالم . :2013 -
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الجامعات االردنية " مركز بعض الحريات االكاديمة في واقع المشاركة بورقة عمل " بعنوان  :2013 -

 ايلول. 24-23بالتعاون مع مؤسسة المستقبل عمان لدراسات حقوق االنسان 

مسلمون : ي الخامس بعنوان "المواطنةفي المؤتمر الدول جلسةبرئاسة  المشاركة :2013 -

فندق الميرديان,  الديني،رامة االنسان " المركز االردني لبحوث التعايش سبيل ك في  ومسيحيون

2-4 7 – 2013. 

الدراسات  مركز االردنفي  واالجتماعيةالمشاركة في ندوة بعنوان " العلوم االنسانيه  :2013 -

 .األردنية، عمان، االردنالجامعة  االستراتيجية،

، عمان، الشباب والطفولة " جامعة فيالدلفياالمشاركة في مؤتمر "موعد ملتقى تمثالت  :2013 -

 .االردن

                             

2012:    Participated in a conference entitled “Palliative Care … Reality & 

Expectation” Jordan palliative Care & pain Management Society 

from 7th – 8th Nov .in holiday in hotel. 

 
لقسم  المشاركة بورقة عمل بعنوان "مهارات التعامل مع كبار السن " اليوم العلمي :2012 -

 الذي اقامته جامعة البتراء.التربوي العلوم 

رئيس جلسة ورشة العمل العلمية السادسه لالخصائيين االجتماعيين العاملين في  :2012 -

مركز الحسين  ،مل االجتماعياليوم العالمي للع نيسان 5 المملكة،في  الصحية المؤسسات

 للسرطان.

 الهاشمية األردنية للمملكةفي اعداد التقرير الوطني  المتخصصة الندوةفي  المشاركة :   2012 -

ما بعد  القاهرة – 1994ميه في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتن حول التقدم

 .المجلس االعلى للسكان 2014

العصف الذهني مع برنامج مهارات بعنوان "التعليم من اجل المشاركة في ورشة  :2012 -

 تطوير االعمال. مركزالتوظيف" 

 

2011:Participated in a conference entitled” Council on Social Work 

Education (CSWE) 57 the Annual Program Meeting  “ By the 

Association of Social work Boards,  Atlanta, USA, October 27-

30.     

                                                                            

2011:   Participate in a conference entitled “Self among Selves:       Emotion 

and Common life”. Maxwell School Campbell public affairs 

institute, 30 September 2011. 
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2011: Participate in a conference entitled “Middle East Studies         

association, MESA’s 45th Annual Meeting, Washington, DC, 

December 1-4. 

 

 الخامس بعنوان "كيف نحقق رؤى جاللة الملك في بناء األردن الحديث فيمؤتمر ال :2011 -

  .6/7/2011يوم  مجال التنمية االجتماعية

مركز اصوات  /اللقاء الوطني للقيادات الشبابيه واالكاديمية في الجامعات االردنية  :2011 -

 الديموقراطية.

2010: Workshop on the academic freedom in Arab Universities, 

Amman, Sumaya University for Technology.  

                        

 .15/12/2010مر تمبوس الوطني السادس مؤتالمشاركة في  :2010 -

 المتوسطة،فرص عمل لخريخات الكليات الجامعية  ،في برنامج االردن االن المشاركة: 2010 -

 .البنك الدولي

 المؤسساتورشة العمل العلمية الرابعة لالخصائيين االجتماعيين في  في المشاركة :2010 -

/ مركز الحسين  4/2010/ 15ل االجتماعي اليوم العالمي للعمبمناسبة  ،واالجتماعيةالصحية 

 .للسرطان

خامس الذي ال الملتقى ،" األردنيفي المجتمع  األطفال إلى اإلساءة"بعنوان  ورقة عمل  :2008 -

 الكويت. –اذار  30-28 ،االجتماعية والخدمةاقامه قسم االجتماع 

الوطني   الثقافي  مرالمؤت "المرأة المسنه في االردن "بورقة عمل بعنوان المشاركة : 2009 -

   .الجامعة االردنية–4/ 16-23الخامس 

 5مركز الحسين للسرطان , للعمل االجتماعي والذي عقد في في اليوم العالمي المشاركة  :2009 -

 .نيسان

بورقة عمل بعنوان" كبار السن بين الواقع والطموح" المؤتمر الثاني لكلية  المشاركة :2009 -

 اذار. 24 ،األهليةعمان االداب والفنون في جامعة 

 والفنون. للثقافةفي ملتقى "عطاء كبار السن اردنيين" جمعية شبيب  ة: المشارك2008 -

ورقة عمل بعنوان "الخدمة االجتماعية ورعاية كبار السن" مؤتمرأبو ظبي العالمي  :2008 -

 .24/4/2008-22للشيخوخة، 

 30ت العربية، جامعة األمم المتحدة، ورقة عمل بعنوان "الحريات األكاديمية في الجامعا :2008 -

 نيسان. 1 –آذار 

 .األطفال ورقة عمل / بعنوان دور األخصائي االجتماعي في التعامل مع :2008 -

 نيسان. 6 –الورشة العلمية الثانية لألخصائيين االجتماعيين في المؤسسات الصحية  :2008 -
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 12-10عة الحسين بن طالل المشاركة في مؤتمر "اإلرهاب في العصر الرقمي" جام :2008 -

 تموز.

ورقة عمل بعنوان الخدمة االجتماعية مع المسنين، مقدمة إلى ورشة العمل العلمية  :2007 -

)مركز الحسين  11/4لألخصائيين االجتماعيين العاملين في المؤسسات الصحية في المملكة 

 للسرطان(.

إلى الندوة اإلقليمية حول رصد تنفيذ  ورقة عمل بعنوان "واقع كبار السن في األردن"، مقدمة :2007 -

 .تشرين ثاني/21-20األردن،  –خطة العمل الدولية المتعلقة بالشيخوخة في الدول العربية، عمان 

 / فندق راديسون ساس 27/3-26المشاركة في مؤتمر السكان واليئة الدموغرافية في  :2007 -

 تموز. 12-10لم متغير" جامعة الطفيلة،المشاركة في مؤتمر التنمية البشرية واألمن في عا :2007 -

اإلنسان،  حقوق المشاركة في مؤتمر حقوق اإلنسان والعدالة الجنائية، مركز عمان لدراسات :2006 -

 حزيران، فندق القدس. 27-29

 آذار. 7-6المشاركة في مؤتمر العنف في الجامعات، جامعة مؤتة،  :2006 -

 

 الدورات التدريبية

 لالخصائيين االجتماعيين بالتعاون مع الجامعة  تدريبية ورش 3وتنظيم واعداد تنسيق :  2021 -       

 االمارات العربية . \وجامعة عجمان  االردنية         

 لالكاديميات االردنيات حول التدريس عن بعد . تدريبية ورش 4تنسيق وتنظيم واعداد :  2021 -        

 رة تدريبية لالخصائيين االجتماعيين العاملين بوزارة التنمية دو تنسيق وتنظيم واعداد -2019          

 حول تحديد االجتياجات التدريبية .االجتماعية           
لالكاديميات االردنيات , لتحديد االحتياجات التدريبية تدريبية  ورش 3تنسيق وتنظيم واعداد : 2017 -

 جمعية رابطة االكاديميات االردنيات .

دورة تدريبية لالكاديميات االردنيات بعنوان البحث العلمي ومهارات  18ظيم واعداد تنسيق وتن: 2017 -

 التواصل وحقوق االكاديميات االردنيات , تم عقدها في جمعية رابطة االكاديميات االردنيات .

 -14دورة تدريبية حول التربية المدنية لطالب الجامعات االردنية بتاريخ تنسيق وتنظيم واعداد  : 2017 -

 , بتنظيم من مؤسسة بيرجهوف االلمانية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في جامعة البترا. 9

حول التربية المدنية العضاء هيئة التدريس في الجامعات  دورة تدريبيةتنسيق وتنظيم واعداد  : 2017 -

في  رة التعليم العالي, بتنظيم من مؤسسة بيرجهوف االلمانية بالتعاون مع وزا 9 -13االردنية  بتاريخ 

 فندق الرسا .

دورة تدريبية حول التربية المدنية لعمداء شؤون الطلبة في الجامعات تنسيق وتنظيم واعداد  : 2017 -

 , بتنظيم من مؤسسة بيرجهوف االلمانية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي. 5 -17االردنية  بتاريخ 
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ة لالكاديميات في الجامعات االردنية والتي نفذت في الجامعات تحديد االحتياجات العلمية والعملي :2016 -

  .2016\4\28-21-14مؤته( في  ،اليرموك ،)االردنية

لتنسيق واالعداد وتنظيم لدورتين تدريبية حول ثقافة السالم ومحاربة العنف بالتعاون مع منظمة : ا2015 -

 الجامعة االردنية. –الطلبة بيرجهوف االلمانية وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة واتحاد 

  10/ 12- 5في المانيا  المشاركة بدورة تدريبية بعنوان ثقافة السالم والتربية الالعنفية :2015 -

 10/ 12-2في المانيا  المشاركة بدورة تدريبية بعنوان ثقافة السالم والتربية الالعنفية :2014 -

 9-4/ 8-26في المانيا التربية الالعنفية والمشاركة بدورة تدريبية بعنوان ثقافة السالم   :3201 -

مهارات التعامل مع كبار السن، مركز الرعاية التلطيفية، بالتعاون مع الجامعة االلمانية : 2013 

 االردنية.

2013: Training program entitled “Civic and Nonviolent Education –Approaches، 

methods and Material,، June7 -8. In the Educational Center of the Theodor 

Schneller School in Amman, implemented by the Berghof Foundation, 

Germany.  

                                                               

2011: Training program entitled “Civic Education And Leadership   Fellows 

Program “to promote democracy and international Standards in social science 

education، Syracuse University، USA, September 3 - December 10.  

                                                  

 امانة عمان الكبرى. –: مهارات التعامل مع كبار السن 2008 -

         جتماعي الجيد، خصائصه ودوره في اإلرشاد األسري"، مقدمة إلى " األخصائي اال :2008 -

لعلوم االدورة التدريبية التي تعقدها وزارة التنمية االجتماعية بالتعاون مع المجلس األعلى 

 والتكنولوجيا.

 

 : إعداد مواد تدريبية لمجموعة طالل أبو غزالة للتدريب المهني مثل: 2007 -

  بار السن.حقوق واحتيارجات ك 

  .االحتياجات التدريبية للعاملين ببرامج الرعاية االجتماعية 

  .العنف الموجه لكبار السن 

  .تطوير مهارات األخصائي االجتماعي في المستشفيات 

  .مهارات التعامل مع حاالت اإلساءة لألطفال 

  .مهارات التعامل مع كبار السن 

  .المهارات المهنية لألخصائي االجتماعي 

 

 ة المجتمع:خدم
 



15 
 

 والذي تم اعداده من قبل رابطة االكاديميات االردنيات. " مؤتمر " المراة في االكاديميا: رئيس  2021 -
 .، عمان، األردناالخصائيين االجتماعيين رئيسة جمعية  تاريخه: لغاية: 2015 -

 .رئيسة جمعية رابطة االكاديميات االردنيات، عمان، األردن :لغاية تاريخه-2014 -

 .مع ديوان الخدمة المدنية الفراد مسمى للخدمة االجتماعية في الديوانندوة حوارية : 2016 -

  اذار 17االحتفال باليوم العلمي للخدمة االجتماعية  :2016 -

بالتعاون مع قسم  العمل  يم كبار السن من دارات كبار السنالتنسيق واالعداد لحفل تكر :2015 -

 االجتماعي وطلبة الماجستير.

بالتعاون مع قسم العمل االجتماعي ليوم العالمي للخدمة االجتماعية لتنسيق واالعداد لالحتفال باا :2015 -

 وطلبة الماجستير.

 لطالب الجامعة االردنية. أحلي"الشتا معنا : "المشاركة في عمل تطوعي بعنوان :2014 -

مركز  ،هاراتمبعنوان " التعليم من اجل التوظيف" برنامج  متخصصةفي لجنه  المشاركة :2012 -

 .تطوير االعمال

 االسرة. لشؤونالمجلس الوطني  ،عضو في دراسة عمالة االطفال :2008 -

 العليا فيالمشاركة في إعداد استراتيجية شاملة لرعاية المسنين في اللجنة الفنية والتوجيهية  :2009 -

 .المجلس الوطني لشؤون األسرة

لوطني ا المجلس 2005-2000ة باألسرة من عام مراجعة دليل الدراسات والبحوث ذات العالق: 2008 -

 لشؤون األسرة.

المجلس –ي األردن ـــري فــعضو في اللجنة الفنية في إعداد وثيقة مشروع اإلرشاد األس :2008 -

 الوطني لشؤون األسرة.

عضو في اللجنة العلمية للتحضير لمؤتمر الخدمة االجتماعية بالتعاون مع المجلس البريطاني : 2008 -

 ية جاللة الملكة رانيا العبد هللا. برعا

لدراسات حقوق  ممثلة عن االردن في الرابطة العربية للحريات االكاديمية / مركز عمان : 2008 -

 اإلنسان.

الحصول على دعم لمشروع بحث بعنوان بعنوان "حرية الطلبة في اختيار النشاط الالمنهجي  :2008 -

 العلمي، جامعة البلقاء التطبيقية. دة البحثفي الجامعات األردنية في محافظة عمان" عما

الجمعية  / رئيسة المحور االجتماعي في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثالث للبحث العلمي: 2007 -

 17/11 –األردنية للبحث العلمي 

              مقررة الجلسات الخاصة في دور البحث العلمي في معالجة ظاهرة العنف في: 2007 -

    ية األردنية للبحث العلمي.األردن/الجمع
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 .التنمية االجتماعية دراسات وأبحاث لدى وزارة ةمستشار :2000-2003 -

       

 

 كتب الشكر والتقدير

 

  2021شهادة شكر من رابطة االكاديميات االردنيات 

  2019تركيا \شهادة شكر مؤتمر ريس للعلوم االجتماعية 

  2016\3شهادة تكريم من رابطة الكتاب االردنيين. 

 2015 شهادة تكريم ومشاركة من موسسة بيرجهوف االلمانية كضابط ارتباط للجامعة االردنية. 

  من سمو االمير الحسن بن طالل المعظم بمناسبة تقديمي لبحث بعنوان الحريات االكاديمية في

  .2014اذار  األردنية،في جامعة البترا  ،الجامعات االردنية

 2011بعد االنتهاء من تولي عمادة كلية االميرة عالية الجامعية  –ية رئيس جامعة البلقاء التطبيق. 

  للمشاركة في انجاز االستراتيجة الوطنية لالرشاد االسري  –المجلس الوطني لشؤون االسرة

2010. 

   2010للمشاركه في دعم برنامج االردن االن  –البنك الدولي. 

  2009ركة في فعاليات الملتقى الخامس للمشا –كلية العلوم االجتماعية  –جامعة الكويت. 

  2009ملتقى عطاء كبار السن االردنيين  –جمعية شبيب للثقافة والفنون. 

  2009المؤتمر الثقافي الوطني الخامس  –الجامعة االردنية. 

  2009المؤتمر الثاني لكلية االداب والفنون  –جامعة عمان االهلية. 

  2008 للشيخوخةر ابو ظبي العالمي مؤتم –مؤسسة التنمية االسرية ابو ظبي. 

  2007المؤتمر الثالث للبحث العلمي  –جمعية اصدقاء البحث العلمي في الجامعات االردنية. 

  2005المؤتمر االول للطفولة واالسرة  –الجامعة الهاشمية. 

 

  العضويـة واالمتيـــازات

 ية االجتماعية وزارة التنم\عضو في لجنة مهننة العمل االجتماعي :  2019 -2020 -
 بدعم من صندوق دعم البحث العلمي.\عضو فريق دراسة الشباب في مواجهة الفكر المتطرف  :2016 -

 .فرع االردن\المتخصصة  للمرأةعضو لجنة حكماء في االتحاد العربي  :2016 -

 .االن لغاية االخصائيين االجتماعيينجمعية رئيس  :2015 -

 .عضو مجلس امناء جامعة جدارا :2014 -

 .لغاية االن  رئيسة رابطة االكاديميات االردنيات :2014 -

 مقرها في عمان . ،ةاألكاديميفي الجمعية العربية للحريات  عضو : 2013 -



17 
 

العلمية واالعالمية في االعداد لمؤتمر الربيع العربي: االنعكاسات والتحديات. عضو في اللجنة  :2013 -

 .الجامعة االردنية – اآلدابكلية 

 .االردن، مركز تطوير االعمال، برنامج التوظيف والريادة للشبابعضو في  :2013 -

المجلس –األردن  يـــري فــعضو في اللجنة الفنية في إعداد وثيقة مشروع اإلرشاد األس :2008 -

 الوطني لشؤون األسرة.

 البريطاني لمجلساعضو في اللجنة العلمية للتحضير لمؤتمر الخدمة االجتماعية بالتعاون مع  :2008 -

 برعاية جاللة الملكة رانيا العبد هللا. 

    لشؤون األسرة. خبيرة في اعداد االستراتيجية الوطنية لكبار السن / المجلس الوطني :2008 -

 Brunel and) ضابط ارتباط في التنسيق بين جامعة البلقاء التطبيقية والجامعات البريطانية :2006 -

Reading) .لتطوير الخدمة االجتماعية 

 لغاية اآلن. –للمسنين المتقاعدين عضو في مجلس إدارة دارات سمير شما  :2020لغاية  2002 -

          .لغاية االن ي الجمعية االردنية للبحث العلميعضو ف: لغاية اآلن  2000 -

 الجامعية. رحمةعضو في مجلس كلية األميرة : 2002 -

عام بها منذ   تي تم تنفيذها والعمل عضو لجنة إعداد خطة بكالوريوس الخدمة االجتماعية وال :1999 -

 كلية األميرة رحمة الجامعية. في

 عضو الجمعية األردنية لتنظيم وحماية األسرة. :1997 -

 عضو الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. -

 عضو تجمع لجان المرأة الوطني األردني. :1996 -

 عضو اتحاد المرأة األردنية. :1995 -

 يـة.عضو جمعية البيئة األردن :1993 -

 الوطنية لحماية ورعاية المتشردينعضو الجمعية 1991 -

 كلية اآلداب، الجامعة األردنية. –درجة االمتياز / قسم علم االجتماع : 1992  -


