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 * المؤهالت العلمية:

 2018 :تقدير ممتاز، تخصص "مهارات االتصال  ،كلية اآلدابنية/، الجامعة األردفي علم االجتماع ةدكتورا

 والعمل االجتماعي". 

 2013االتصال اإلنساني".تخصص  ،تقدير ممتاز ،: ماجستير العمل االجتماعي، الجامعة األردنية/كلية اآلداب" 

 1997تقدير جيد جدا   ،الجامعة األردنية/كلية العلوم التربوية ،اإلرشاد والصحة النفسية : بكالوريوس. 

 1993وزارة التربية والتعليم/مدرسة السلط الثانوية. ،تخصص علمي ،: ثانوية عامة 

 .في المسرحدبلوم و العديد من الدورات والتدريب المتخصص. 

 

 العملية:* الخبرات 

 2022- 2023 : 2 دورة، للجائزة الرسمية للجامعة األردنية لجنة المعيار األول )معيار القيادة(منسق ومشارك  

 2022 :عمان، األردن، الجامعة األردنيةفي كلية اآلداب مساعد العميد لشؤون الخريجين ،. 

 2022 : األردن، المركز العربي للتربية الخاصة، عمان، متخصص في العمل اإلجتماعي مع ذوي اإلعاقةمستشار. 

 2019 - 2023 :في قسم العمل االجتماعي، الجامعة األردنية/كلية اآلداب. مدرس 

 2014 - 2019 :في قسم العمل االجتماعي، الجامعة األردنية/كلية اآلداب. محاضر متفرغ 

 2001- 2023  :في مجال التنمية البشرية واإلنسانية واالجتماعية واإلرشادية، كافة المؤسسات.  مدرب 

 2012 - 2013 وأنشطة منسق برامج ومشاريع ،مركز التنمية والتواصل مع المجتمع المحلي /: الجامعة األردنية 

 .عمان ،على الطلبة المتطوعين ومشرفا   ،خدمة المجتمع

 2007 – 2012مكتب خدمة المجتمع.  منسق برامج ومشاريع ،معهد العمل االجتماعي /: الجامعة األردنية 

 2006 – 2007ومشرف  النفسي والتربوي في مجال اإلرشاد مدرب ،كلية العلوم التربوية /: الجامعة األردنية

 تدريب ميداني في مركز اإلرشاد التربوي.

 1997 – 2006وعالقات عامة مشرف أنشطة ،ونفسيمرشد تربوي  ،المدرسة النموذجية /: الجامعة األردنية، 

 المراحل الدراسية. جميعفي من الجنسين وطلبة لجميع ال ومسؤول عن الصحة المدرسية

 1996 – 1997مرشد تربوي ونفسي متدرب ،مدرسة عكا األساسية /: وزارة التربية والتعليم. 

 

 المهنية:عضوية * ال

 2021- 2023 األردن، عمان، منتدى الخطاب الثقافيجمعية : عضو. 

 2022- 2023: فريق مهننة العمل االجتماعي في األردنعضو ،( مع منظمةNICOبدعم من اإلتحاد األوروبي ). 

 2015– 2023 الفريق الوطني المستقل للرقابة والتفتيش على دور ومراكز ومؤسسات الرعاية : عضو

 (.PRIالجنائي )المنظمة الدولية لإلصالح بالتعاون مع األردن، ، عمان، االجتماعية

 2013– 2015 المدير التنفيذي، وزارة التنمية االجتماعية ،الجمعية األردنية لألخصائيين االجتماعيين: عضو. 
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 2008 – 2013 إدارة مكافحة المخدرات. ،المجلس الوطني لمكافحة المخدرات: عضو 

 2009 – 2010 األردن، عمان ،ةمؤسس لجمعية القلوب الدافئة لحماية األسر: عضو. 

 2009 – 2022 البرنامج األردني  ،وضابط إرتباط الجامعات اللجنة التحضيرية لحملة تشرين األول: عضو

 .، األردنعمانمؤسسة الحسين للسرطان،  ،لسرطان الثدي

 2007 – 2009 التعامل مع األطفال المعرضين " ومشرف على المتطوعين برنامج الصديق: ضابط ارتباط

 .األوسطمؤسسة كويست سكوب للتنمية االجتماعية في الشرق  ،"األحداثللخطر في مراكز 

 2007 – 2009 عمان، األردنتكية أم علي ،برامج التطوع للشباب: منسق ،. 

 2000 – 2005 عمانوزارة التربية والتعليم ،الخاص فريق التطوير اإلرشادي في مديرية التعليم: عضو ،. 

 2000 – 2008 األردن/عمان ،لعلم النفس الجمعية األردنية: عضو. 

 2011 –2012 عمان، األردنوزارة العمل، التشغيل مبادراتمبادرة فرسان الترويج ل: ضابط ارتباط ،. 

 

 * الخبرات البحثية:

  على مستوى كلية اآلداب حسب قاعدة  تصنيف الباحثين في الجامعة األردنيةحاصل على المرتبة العاشرة في

 .2022عشر في العام  الخامسةوالمرتبة   .25/10/2020بتاريخ  "Scopus"البيانات 

 2022 :اتحاد مجلة ، "معوقات إدارة المؤسسات االجتماعية في ظل جائحة كورونابعنوان: " بحث منشور

الباحث ، 458-445، الصفحات: (2(، العدد )42المجلد ) ،الجامعات العربية للبحوث في في التعليم العالي

 .19/5/2022 .الرئيسي

 2021 : الخدمات التي يقدمها األخصائي االجتماعي الطبي لمرضى كورونا: دراسة بعنوان: " منشوربحث

 غزة، ،177-149(، الصفحات: 1(، العدد)30المجلد ) ،مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلنسانية، "ميدانية

 .6/7/2021 .الباحث الرئيسي

 2021 :ضمن التدريب الميداني لبعض التخصصات اإلنسانية في ظل التعلم عن بُعدواقع بعنوان " بحث مؤتمر ،"

دور مؤسسات التعليم العالي في إدارة األزمات المؤتمر العلمي الخامس لكلية األعمال في جامعة جرش بعنوان 

ق ، وذلك يوم األربعاء الموافZoom، والذي ُعقد أون الين عبر تطبيق والمخاطر في ظل جائحة كورونا

8/7/2021   . 

 2021 :في كتاب المانجمنت الرقمي والعمل المؤسسة وسوسيولوجيا العمل عن بُعد" بعنوان مقال مقبول للنشر "

بتاريخ وذاك نحو مقاربة سوسيولوجية شاملة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة الجزائر،  -عن بعد 

20-9-2021. 

 2021 :كما يلي أجنبية بحث منشور في مجلة: 

Huda A. Alhajjaj & Ibrahim Al-Adra (2021), Why Do We Need Social Workers in 

Jordanian Schools: Differences between Social Work and Counselling, Turkish Journal 

of Computer and Mathematics Education. Vol (12) No (4), 1062-1067. Scopus Q4.    

 2020:  العوامل المؤثرة في تخلي "، غزة، بعنوان: "مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلنسانية"منشوربحث

(، 29المجلد ) ".األمهات المطلقات عن الحضانة من وجهة نظرهن: دراسة ميدانية في المملكة األردنية الهاشمية

 .الباحث الرئيسي . 346 -323(، الصفحات:3العدد )

 2019 :مستوى الممارسات "، الجامعة األردنية، عمان، بعنوان: "مجلة دراسات/ العلوم التربوية" بحث منشور

". التدريسية الصفية لدى معلمي الحاسوب في المرحلة األساسية في مدارس لواء الجامعة في محافظة عمان

  .Ebsco. ومنشور في قاعدة البيانات 445-412(، الصفحات: 2(، العدد )46المجلد )

 2018 :مشكالت مرضى السرطان "، جامعة مؤتة، الكرك، بعنوان "مجلة مؤتة للبحوث والدراسات" بحث منشور

(، العدد الرابع، الصفحات: 33"، المجلد )دراسة على عينة من المرضى -المراجعين لمستشفى الجامعة األردنية

 .الباحث الرئيسي. 61-102
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 2017 :الرضا الوظيفي لدى "، غزة، بعنوان: "للدراسات اإلنسانيةمجلة الجامعة اإلسالمية " بحث منشور

(، الرقم 26"، المجلد )األخصائيين االجتماعيين العاملين في دور الرعاية والحماية في وزارة التنمية االجتماعية

 .  445-412(، الصفحات: 2)

 2016 :دنية، عمان، بعنوان: "، الجامعة األرمجلة دراسات/ العلوم اإلنسانية واالجتماعية" بحث منشور

(: 5(، ملحق )43"، المجلد )التحديات التي تواجه الطلبة ذوي اإلعاقة في الجامعة األردنية: دراسة ميدانية"

 Scopus Q3  .الباحث الرئيسي والمنفرد. 2032 -2013الصفحات: 

 2015 :معوقات عمان، بعنوان: ""، الجامعة األردنية، مجلة دراسات/ العلوم اإلنسانية واالجتماعية" بحث منشور

. 1368-1347(، الصفحات: 2(، ملحق )42"، المجلد )االتصال لدى طلبة الجامعة األردنية من وجهة نظرهم

 Scopus Q3 .الباحث الرئيسي

 2015" الجامعة األردنية. الخصائص والعوامل لنزالء مراكز اإلصالح والتأهيل في األردن: مشارك في بحث " 

 2013 - 2014 : شركة فنكالشركة فنكة األردن فريق البحث الميداني االجتماعيمدير ، (FINCA ) لتقييم

 .  المستفيدين خدمات

 2012 منظمة العمل الدوليةفي األردن،  "مرضى اإليدز": المشاركة في الدراسة الميدانية عن (ILO .) 

 2011" المدعومة والعوامل والنتائج اآلثار-الطالق في األردن: المشاركة ضمن فريق البحث الميداني لدراسة "

من عمادة البحث العلمي في الجامعة األردنية، وذلك في إدارة المجموعات المركزة والمقابالت الشخصية المباشرة 

 مع أفراد العينة.

 2008 ،اإلشراف على عملية جمع الدراسات في مجال األسرة وإدخال بيانات المؤسسات العاملة في مجال األسرة :

 .لوطني لشؤون األسرةالمجلس ا

 

 * الخبرات الميدانية:

 2021( لمجموعة من العاملين والمجتمع المحلي التوعية بالصحة النفسية: المشاركة كمتطوع منسق في نشاط )

 في مدينة سحاب بالتعاون مع شركة مصانع ماس كريدة الصافي.

 2021" بالتعاون مع مركز سواعد كرامتي مبادرة بطاقتي" و"تثقيف األقران: المشاركة كمدرب ضمن مشروعي "

 التغيير لتمكين المجتمع.

 2006-2013 :وضابط ارتباط للعديد من المؤسسات المحلية والدولية العاملة في مجال التنميةومدرب  نسقم 

 .المجتمع مكتب خدمة ،مع الجامعة األردنية واالجتماعي والتدريب الميداني والعمل التطوعي االجتماعية

 2013 مدير المتطوعين في الجمعية األردنية للماراثونات: مساعد (Run Jordan) والعقبة. راثون عمانما 

 2009 في مشروع "رعاية األطفال العراقيين  كمرشد أسري متطوع ومدرب ومشرف للمتطوعين: المشاركة

المنفذ من قبل مؤسسة كويست سكوب للتنمية ، والقصر والتعليم غير النظامي لألطفال العراقيين واألردنيين"

 (.UNHCRاالجتماعية في الشرق األوسط والمفوضية السامية لشؤون الالجئين/ مكتب األمم المتحدة )

 .مدرب معتمد في مجال اإلرشاد النفسي واالجتماعي والتنمية البشرية 

 .العمل في مجال الكتابة األدبية والصحفية والدرامية 

  البحوث والدراسات الميدانية.العمل في مجال 

 

 * التدريب الخاص:

 2022 : سرةمعهد العناية بصحة األ، (طفالقضايا الزواج المبكر والعنف ضد األ)المشاركة في الدورة التدريبية، 

  .2022 /12 /25-22 نالميت خالل الفترة مالبحر ، بالتعاون مع اليونيسفمؤسسة الملك الحسين 

 2022 : قيادة تطوير منهاج أساسي مشترك في العمل االجتماعيالتدريبية " ورشةالالمشاركة في فعاليات ،"

( جامعات أردنية وبشراكة مع جامعة إلستر اإليرلندية 4( وبمشاركة )NICOبتنظيم من منظمة شمال إيرلندا )

  .البحر الميت، األردن( 2022 /6/ 29-27األربعا ) –وبدعم من اإلتحاد األوروبي خالل الفترة من االثنين 

 (. 2022 /10/ 15-13السبت ) –والورشة الثانية خالل الفترة من الخميس 
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 2022 :( اإلحصائيالتحليل حضور دورة) ،األردن، كلية اآلداب، الجامعة األردنية، عمان. 

 2022 :" األكاديمية العربية الدولية.اإلقتصاد المعرفيالمشاركة في فعاليات ورشة ،" 

 2021 :" المشاركة في فعاليات الورشةJUexams.com/Moodle ".الجامعة األردنية/ كلية اآلداب 

 2017" بالتعاون مع برنامج تكامل.األبحاث في المجالت العلميةنشر : المشاركة في فعاليات ورشة " 

 2016" كلية الملك عبد هللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات.التعليم االلكتروني في الجامعة األردنية: ورشة عمل " 

 2015" مركز االعتماد وضمان الجودة. "،الورشات التدريبية لتطوير أعضاء هيئة التدريس: المشاركة في 

 2015" منظمة بيرقوف، ألمانيا.ورشة ثقافة الحوار وعدم العنف في الجامعة: المشاركة في ،" 

 2015" النوع االجتماعي  -" برنامج تكاملالموقوفات اإلداريات: شباب من أجل التغيير: ورشة(USAID). 

 2013" بكرمبالكشف الالتوعية بسرطان الثدي وتشجيع المرأة للقيام : دورة تدريب المثقفين الرجال حول"، 

 مؤسسة الحسين للسرطان. /البرنامج األردني لسرطان الثدي

 2013: " حول جودة الرعاية الصحية مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحيةورشة عمل "(HCAC). 

 2011 اإلحصائي: دورة في التحليل ( باستخدام الحاسوبSPSS)، الجامعة األردنية. ،مركز االستشارات 

 2010برنامج بناء : ( القدرات القيادية في المجتمع المحليInteraction)، المجلس الثقافي البريطاني. 

 2010( دورة في اختبار :TOEFL)، الجامعة األردنية. ،مركز االستشارات 

 2009 فرع جامعة جونز هوبكنز ،برنامج شركاء اإلعالم لصحة األسرة ،التخطيط الصحي االستراتيجي: دورة، 

 عمان.،(USAIDبالتعاون مع )

 2009( دورة تدريب المدربين :TOT)، الجامعة األردنية. ،مركز االستشارات 

 2009الهيئة الملكية لألفالم األردنية ،: ورشة من الفكرة إلى الشاشة (RFC)، .عمان 

 2009  االتحاد العالمي للجمعيات الطبية. ،واإليدز : دورة وقاية الشباب من األمراض المنقولة جنسيا 

 2009تدريب المدربين  : دورة(TOT)، المفوضية و مؤسسة كويست سكوب للتنمية االجتماعية في الشرق األوسط

 عمان. ،(UNHCRالسامية لشؤون الالجئين/مكتب األمم المتحدة )

 2008 هيلث انترناشونال فاميلي ،تدريب مدربين دليل المشاركة الشبابية بين اليافعين والكبار: دورة (FHI)، 

 عمان. ،(HIVز )من مرض اإليد برنامج الوقاية

 2008)المركز األردني لدراسات التربية المدنية ،: دورة في برنامج التربية المدنية )المواطنة وحل المشكالت. 

 2007مركز تعاون مؤسسات المجتمع المدني. /األردن–مركز الشركاء ،مهارات الوساطة للشباب : ورشة 

 2007 تدريب المدربينفي : دورة(TOT)،عمان ،مؤسسة كويست سكوب للتنمية االجتماعية. 

 2007عمان ،مديرية األمن العام ،: دورة أصدقاء الشرطة وعضوية صديق شرطة. 

 2005 : عمان ،مركز اإلعالميات العربيات ،اإلعالم لغير اإلعالميين الشبابفي دورة. 

 2005 :دورة تدريب المدربين لبرنامج (Tempus( وبرامج أخرى )TTT)،عمان ،االتحاد األوروبي. 

 2003 :رخصة القيادة الدولية للحاسوبورة د (ICDL)، عمان ،الجامعة األردنية. 

 2002عمان ،الجامعة األردنية ،ورة مهارات إعداد االختبارات المدرسية وتحليلها: د. 

 2001 : عمان ،الجامعة األردنية ،اإلدارة الوسطىالتدريبي في البرنامج. 

 2001 عمان ،الجامعة األردنية ،استخدام الحاسوب في التعليم: دورة. 

 2001 :المدرسة النموذجية. ،الجامعة األردنية ،دورة في القياس والتقويم 

 2001المدرسة النموذجية. ،الجامعة األردنية ،ي البحث اإلجرائي: دورة ف 

 2000استخدام األدوات الحاسوبية المعرفية في التدريس والتعليم : دورة (Inspiration)  الجامعة األردنيةفي. 

 1999 :مديرية التعليم الخاص. ،وزارة التربية والتعليم ،دورة مساعدي قادة الفرق الكشفية 

 1999 : وزارة التربية والتعليم ،التوعية من أخطار المخدرات والعقاقير الخطرةفي دورة. 
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 مشاركة في المؤتمرات والمخيمات:* ال

 2022 : (من الوطنيمن السيبراني على األثر األأ)ب ول الموسوم العلمي الدولي األ مؤتمرالعمال أالمشاركة في 

جتماعيين في خصائيين اإلرشادي لألالدور اإل"ورقة بحثية بعنوان والمشاركة ب، من العامبالتشارك مع مديرية األ

 .األردن، 2022 /12/ 21-20خالل الفترة ، جامعة عمان العربية "من السيبرانيلكتروني لألالواقع الرقمي اإل

 2021 معوقات إدارة كباحث في المؤتمر الدولي الثالث للوعي االستراتيجي والحوكمة بعنوان ": الُمشاركة

 . 7/12/2021-6"، المؤسسات االجتماعية في ظل جائحة كورونا

 2021: ة" خالل الريادة واإلبداع والتمكين الشبابي في ظل المستجدات المعاصر" المشاركة في أعمال مؤتمر

 .بتنظيم من جمعية عطاء للريادة والتمكين عمان،-الديزإنفي فندق  3/10/2021-2الفترة 

 2021: " دور مؤسسات الُمشاركة كباحث في المؤتمر العلمي الخامس لكلية األعمال في جامعة جرش بعنوان

يوم  Zoomن الين عبر تطبيق "، والذي ُعقد أوالتعليم العالي في إدارة األزمات والمخاطر في ظل جائحة كورونا

 .8/7/2021األربعاء الموافق 

 2019" والذي عقد بدائل اإلصالح المجتمعي في األردن: المفهوم وسياق التطبيق: المشاركة في أعمال مؤتمر "

 .30/4/2019في فندق الند مارك بتنظيم من وزارة العدل والمنظمة الدولية لإلصالح الجنائي، يوم الثالثاء الموافق 

 2017 والذي عقد في الجامعة األردنية بتنظيم العلمي األول للخدمة االجتماعيةالمؤتمر ": المشاركة في أعمال "

 من جمعية رابطة الخدمة االجتماعية وقسم العمل االجتماعي.

 2014 :األردنيةالجامعة "، المحكم لبحوث الرسائل واألطروحات الجامعيةالخامس " المشاركة في المؤتمر. 

 2011 السادس عشر للرابطة العربية لجراحة العظام والثامن للجمعية األردنية لجراحي ": منسق إعالمي للمؤتمر

 عمان. ،فندق الرويال ،"العظام

 2008العقبة. ،وزارة التنمية االجتماعية ،: مخيم لمراكز مديرية األسرة والحماية 

 2008 مؤسسة  "والروحي اإلنسانيمفاهيم النمو ": مخيم تدريبي فيQuest Scope))، .العقبة 

 2007 مؤسسة  ،"لخدمة األطفال المعرضين للخطر لنعمل سويا  ": مخيمQuest Scope))، العقبة. 

 2005: ( مؤتمر منظمة بذور السالم العالميةSeeds of peace)، مصر. ،القاهرة 

 2004 الجمعية األردنية لعلم النفس. ،"السلوكيةدور األسرة في الوقاية من االضطرابات ": مؤتمر 

 1999عمان. ،نادي المعلمين ،: مؤتمر العنف ضد المرأة والطفل 

 

 :والمؤلفات * المنشورات

 2022 :الثقافة للتصميم واإلخراج، عمان ، األردن،  "، المقاالت األدبية، ثرثرة منتصف الليلبعنوان " كتاب منشور

 .)833/2/2022الوطنية )رقم اإليداع لدى دائرة المكتبة 

 2018 : مدى تطبيق مهارات االتصال من قبل األخصائين والممارسين ، بعنوان "غير منشورةأطروحة دكتوراه

 "، الجامعة األردنية، كلية اآلداب، عمان، األردن.االجتماعين في وزارة التنمية االجتماعية

 2014،لدى طلبة الجامعة األردنية من وجهة نظرهم معوقات االتصالبعنوان " : رسالة ماجستير غير منشورة ،"

 .، عمان، األردنالجامعة األردنية، كلية اآلداب

 2010 ر قصة/ ومطو  : المشاركة ككاتب سيناريو( المركز العربي لإلنتاج وهيئة اإلذاعة البريطانيةBBC.) 

 2009بدعم من الهيئة الملكية لألفالم "، بعد ظهر الجمعة" :: كتابة سيناريو وإعداد فيلم سينمائي قصير بعنوان

 (، عمان.RFCاألردنية )

 1998 وزارة  /مديرية التعليم الخاص ،"اإلرشاديةودليل الموضوعات الصفية الوقائية إعداد ": المشاركة في

 عمان. ،التربية والتعليم

 مجلة أفكار/ المنشورة في الصحف والمجالت األدبية والعلمية مجموعة من القصص القصيرة والمقاالت الصحفية :

 .وزارة الثقافة، مجلة عمان/ أمانة عمان، مجلة أقالم جديدة/ الجامعة األردنية
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  مجموعة من المقاالت األدبية واإلجتماعية والنفسية بعنوان "ثرثرة منتصف الليل" كل يوم جمعة على موقع الفيس

 رونية. بوك وبعض المواقع الصحفية اإللكت

 

 المكافآت:الجوائز و* 

 2018 : الجامعة األردنية.مجمع اللغة العربية األردني ومسابقة  ،في القصة القصيرة ثالثةالالجائزة 

 2010 في القصة القصيرة، مسابقة النادي الثقافية، الجامعة األردنية. األولى: الجائزة 

 2009 : الجامعة األردنية. ،مسابقة النادي الثقافية ،في القصة القصيرة األولىالجائزة 

 2009 عمان. ،مسابقة مجلة أقالم جديدة الثقافية ،في القصة القصيرة الثانية: الجائزة 

 2008 الجامعة األردنية. ،مسابقة النادي الثقافية ،في القصة القصيرة الثانية: الجائزة 

 1999 وزارة التربية والتعليم. ،المركز الثقافي الفرنسي ،في المسرح المدرسي األولى: الجائزة 

 الشكر.التقدير وكتب و حاصل على العديد من الدروع وشهادات التقدير 

 

 :والهوايات مهارات الشخصية* ال

 .القدرة على العمل تحت الضغط وضمن الفريق الواحد 

 .القدرة على العمل مع الشباب والطلبة من الجنسين 

  مع الجمهور.ال الفع  القدرة على العمل الميداني واالتصال 

 التدريبية واإلرشادية.و المهارات القيادية واإلدارية والفنية 

 .مهارات استخدام الحاسوب واالنترنت 

 .كتابة القصص القصيرة والروايات واألعمال الدرامية 

  المحلية.التدريب والتدريس األكاديمي وبخاصة مع الشباب والمجتمعات 

 .األعمال التطوعية والخدمة االجتماعية العامة 

 

 :تدريبية السابقة* الخبرات ال

 " التابع لحكومة المملكة األردنية الهاشمية، عمان، األردن.معهد اإلدارة العامةمدرب معتمد في ،" 

  كلية العلوم التربوية. " الجامعة األردنية/اإلرشاد النفسي والتربويفي مجال "مدرب 

 مكتب خدمة المجتمع. " الجامعة األردنية/العمل االجتماعي وقيادة البرامج والمشاريعدرب في مجال "م 

 المركز األردني لدراسات التربية المدنية.المواطنة وحل المشكالت /التربية المدنيةدرب ومنسق برنامج "م " 

 ةـــمع منظمة كير العالمي " بالتعاونر العراقية واألردنيةــالرعاية النفسية لألسروع "ـدرب مشم (CARE). 

 كان ـــ" صندوق األمم المتحدة للسالحد من العنف القائم على النوع االجتماعيروع "ــدرب مشم(UNFPA). 

 جدة. " بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية في السعودية/تمكين المرأة اقتصاديا  واجتماعيا  درب مشروع "م 

 جمعية األسر  ،" بالتعاون مع وحدة اإلرشاد األسريوالمراهقين النفسية لألطفالالسيكودراما درب برنامج "م

 .جبل القصور /التنموية الخيرية

 بالتعاون مع جمعية األسر التنموية الخيرية. ،"لبرامج ثقافية ضمن مشروع اإلرشاد األسرينسق "ممدرب و 

 هيئة اإلغاثة الدولية ،"التفكير اإلبداعي والتميزدرب في مجال "م (RELIEF). 

 مؤسسة كويست  ،"التعامل مع األطفال المعرضين للخطر في مراكز األحداث /برنامج الصديقدرب ومنسق "م

 وأندية التطوع في الجامعات األردنية. ،سكوب للتنمية االجتماعية في الشرق األوسط

 الصحة النفسية لألطفال والمراهقين  ،التغذية السليمة ،االتصال االجتماعي ،التعامل مع الشبابدرب في مجال "م

 .(IRD)منظمة اإلغاثة والتنمية الدولية  ،"لألسر العراقية

 جمعية قرى األطفال ،"مهارات النجاح وتطوير الذات والشـخصيةدرب في مشروع "م (SOS). 

 عمان. مركز الفرائد للتدريب/ ،"إدارة الغضب في العالقات الزوجيةدرب مشروع "م 
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 دزياألمراض المنقولة جنسيا  واإل"مشروع  ومنسق دربم (HIV)، عمان ،يدزالبرنامج الوطني لمكافحة اإل. 

 تدريب مدربات في مجال الصحة  /الحماية والتمكين للنساء واألطفال في محافظة الزرقاءدرب مشروع "م

 .تراليةــهيئة التنمية االس Action aid)) ةـسـبدعم من مؤس ،" لجنة التنمية المجتمعيةاإلنجابية

 " دورة تدريبية في مهارات التفاوض  /الحماية والتمكين للنساء واألطفال في محافظة الزرقاءمدرب مشروع

 هيئة التنمية االســترالية. Action aid))بدعم من مؤسـسـة  ،جنة التنمية المجتمعية، ل"وإدارة النزاعات

  المهارات الحياتية محافظة الزرقاء/ دورة تدريبية في مجال  – دعم مجتمع مخيم السخنةمشروع "مدرب

 .(ICS) بالتعاون مع جمعية األسر التنموية واالتحاد االيطالي للتضامن" للشباب

 تسهيل الوصول للخدمات العالجية والوقائية في مجال " التدريبيةمجال االتصال اإلنساني في الدورة  مدرب في

 وجمعية األسر التنموية.البرنامج الوطني لمكافحة االيدز " بالتعاون مع االيدز

 " للمتعايشين مع مرض اإليدز بالتعاون مع جمعية الرؤى مهارات وفنيات االتصال اإلنسانيمدرب في مجال "

 .عمان ،(Positive Visionsوفيروسه ) االيجابية للمتعايشين مع مرض االيدز

  عمان. ،مع الجمعية األردنية لتنظيم األسرة االتصال اإلنسانيفي مجال مدرب 

 " التوعية الصحية والتغذية العامةمدرب في مجال( مع منظمة اإلغاثة الدولية والتنمية الدولية "IRD.) 

 " 2014األردن في عيون األطفال مدرب في دورة( مع جمعية قرى األطفال "SOS.) 

  مع " في المدارس األردنية المنتسبة لليونسكو تعزيز ثقافة الحوار والتسامح والالعنف"مشروع مدرب

 ، وزارة التربية والتعليم، عمان.اليونسكو

 " مدرب في مشروعCBSR2( بالتعاون مع منظمة اإلغاثة والتنمية الدولية "IRD في ،)م.11/2017 

 " مدرب في مشروعHSISR2( بالتعاون مع منظمة اإلغاثة والتنمية الدولية "IRD في ،)م.11/2017 

 " في مركز الهندسة البشرية االتصال واالعالم والعمل االجتماعي والمناصرة والقيادةمدرب معتمد في مجال "

 (. HECTEDللتدريب والتطوير )

 " تدريب المدربين  مدرب معتمد في مجال TOTدراسات ، االتصال واالعالم، العمل االجتماعي، البحث العلمي ،

 (.JRAفي أكاديمية نهر األردن للتدريب، )" السيكودراما النفسية، الحالة، االرشاد النفسي

 " للعاملين والمتدربين في مجال الخدمات النفسية واالجتماعية االسعافات النفسية األوليةمدرب في مجال "

 ( وبعض المنظمات الدولية.IQوالميدانية مع فريق )

 " لمجموعة من للجوائح على األطفال المعاقين عقليا  وأسرهماآلثار النفسية واالجتماعية مدرب عن بعد لدورة "

سطيني في الضفة الغربية بتنظيم من قسم التربية لالعاملين في مراكز اإلعاقة والتأهيل التابعة للهالل األحمر الف

 .2020-7-6الخاصة، االثنين 

  عمان، األردن، أكاديمية المستقبل المعاصر للتدريبمدرب معتمد في. 

  عمان، األردن. لتمكين المجتمع المحلي. سواعد التغيير مركزمدرب معتمد مع 

  عمان، األردن.. األكاديمية العربية للرعاية التلطيفيةمدرب معتمد مع   

 

 * اللغات المستخدمة:

 .)اللغة العربية: اللغة األم )ممتاز في الكتابة والقراءة والمحادثة 

  الكتابة والقراءة والمحادثة(.اللغة االنجليزية: )جيد في 

 ( حاصل على شهادة التوفلITP( بعالمة )( من منظمة )457ETS.ومركز اللغات في الجامعة األردنية ) 

 

 * الخبرات والمهارات اإلعالمية:

  برنامجقناة إعالمية خاصة على YouTube قضايا اجتماعية معاصرةبعنوان : "EbrahimAladra "

المحاضرات والندوات واللقاءات التلفزيونية واإلذاعية التوعوية حول مواضيع العمل : التوعية والمعرفةلنشر

 واإلنساني. والنفسي االجتماعي
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 ."مجموعة من المقاالت المنشورة في المواقع الصحفية واإلعالمية المختلفة "مرفق تسخة من المقاالت 

  األدبية.مجموعة من القصص المنشورة في الصحف والمجاالت والمواقع 

 

 * المقاالت المنشورة:

 مجموعة من المقاالت المنشورة في المواقع الصحفية واإلعالمية المختلفة "مرفق تسخة من المقاالت".            

اسم المجلة/  يوم النشر تاريخ النشر اسم المقال الرقم

 الموقع

رابط نشر 

 المقال

انمجلة  -- 2010 رحلة في عالم المراهقة 1  عم 
 172-171عددها: 

 ورقية

دور األخصائي االجتماعي في المجال  2

 الطبي للتعامل مع مرض كورونا.
 .رابط المقال الفيس بوك الثالثاء 31-3-2020

 .رابط المقال فيالدلفيا نيوز األحد 2020-4-12 قيادة تعانق السماء 3

 .رابط المقال فيالدلفيا نيوز الجمعة 2020-4-17 عند حافة االنتظار 4

 .رابط المقال فيالدلفيا نيوز الجمعة 2020-4-24 همسات رمضانية 5

 .رابط المقال فيالدلفيا نيوز الخميس 2020-4-30 نظرة في الدراما والبرامج اإلعالمية 6

 .رابط المقال فيالدلفيا نيوز الجمعة 2020-5-8 االختبار قرار 7

 .رابط المقال فيالدلفيا نيوز الجمعة 2020-5-15 مناجاة روح 8

 .رابط المقال موقع الجامعة األردنية الجمعة 2020-5-29 بين البوابة والبرج 9

 .رابط المقال فيالدلفيا نيوز الجمعة 2020-6-26 تساقط 10

 .رابط المقال فيالدلفيا نيوز الجمعة 2020-7-11 دج دفش 11

 .رابط المقال فيالدلفيا نيوز الجمعة 2020-7-24 الحاضر الغائب 12

 .رابط المقال فيالدلفيا نيوز الخميس 2020-8-6 السلوك الجرمي 13

 رابط المقال فيالدلفيا نيوز السبت 2020-10-24 سنة التساؤالت والحيرة 14

  فيالدلفيا نيوز االثنين 2021-11-2 عودة _ وجاهي 15

  فيالدلفيا نيوز الجمعة 2021-12-3 اتصال هش 16

  فيالدلفيا نيوز االثنين 2022-12-20 مباطحة 17
 

 :روابط مهمة للتواصل والعمل* 

 الروابط لالتصال والتطبيقات:مجموعة             

 الرابط التطبيق الرقم

1 Research Gate Aladra-https://www.researchgate.net/profile/Ibrahim 

2 Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=Qdc2wJ0AAAAJ 

3 LinkedIn b98a4685-adra-al-linkedin.com/in/ibrahim 

 5269-5412-0002-https://orcid.org/0000 (ORCIDرقم ) 4

 

 * المعرفون:

  ،هاتف ، قسم العمل االجتماعي –الجامعة األردنية أ.د ابراهيم أبو عرقوب، أستاذ في قسم العمل االجتماعي

(0777490739.) 

 وعميد  ،سابقا  ألمين العام لوزارة التنمية االجتماعية وا ،نائب رئيس الجامعة الهاشمية سابقا   ،أ. د. حمود عليمات

 .)0779533533هاتف )معهد العمل االجتماعي سابقا  

 هاتف وجامعة البلقاء حاليا ،  ،مدينة الحسن العلمية/الجمعية العلمية الملكية ،باحث ومدرس جامعي ،د. أيوب غرير

(0799076001.) 

  .(0799591843هاتف ) ،حاليا   جامعة الشرق األوسط ،كلية الدراسات العليا/ الجامعة األردنية ،محمد حبيبد. 

  .(.0775642423، هاتف )السعودية حاليا  ، دكتور في الفيزياء، لؤي المقداديد 

  والجمعيات المحلية واإلقليمية والدولية.العديد من الزمالء واألصدقاء في المنظمات 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1bLwGGJtyrRpmncKAIRcw4ENqY5tbNcud%2Fview%3Ffbclid%3DIwAR36HlCLigr_kipJBzKptBYCSLbLzIO894slWblY0CQj_fAEVa-FazLe87o&h=AT1P9xDO-c3I5rulgvuLzYJkBILakdAizFJkXZbjenEjcmz21eUGeyU-j66WCtDfH1K7ZDYTf1rjVLK5dok6DZ37q-BuAD90TTmcnT6tdsGsAW4GmYCCB3xZfKMFGZJ0DyILig
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpheladelphianews.com%2F%25d8%25af-%25d8%25a5%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2587%25d9%258a%25d9%2585-%25d8%25a3%25d8%25ad%25d9%2585%25d8%25af-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b9%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25a9-%25d9%258a%25d9%2583%25d8%25aa%25d8%25a8-%25d9%2582%25d9%258a%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a9-%25d8%25aa%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2582%2F%3Ffbclid%3DIwAR1gibs9jF2zAzsEhpwiLTrahZ8_D0sHYK9bOIiK6Fxv77IUgtM8R95BRVA&h=AT1P9xDO-c3I5rulgvuLzYJkBILakdAizFJkXZbjenEjcmz21eUGeyU-j66WCtDfH1K7ZDYTf1rjVLK5dok6DZ37q-BuAD90TTmcnT6tdsGsAW4GmYCCB3xZfKMFGZJ0DyILig
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