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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 
 هدى عبد الحميد الحجاج االســـــــم 
 عمان 17/10/1984 ومكان الميالدتاريخ  

 اآلداب الكلية 

 العمل االجتماعي القسم 

 
    المؤهالت الدراسية

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
 2006 حزيران جامعة البلقاء التطبيقية تماعيالعمل االج البكالوريوس 
 تموز 29 الجامعة األردنية  العمل االجتماعي الماجستير 

2009 
 أيار 17 الحكوميةمورغان  عةجام العمل االجتماعي  الدكتوراة  

2017 
 

  التخصص ومجاالت االهتمام
 
 العمل االجتماعي التخصص العام 
 المدرسيالعمل االجتماعي  التخصص الدقيق 

القضايا المدرسية واألسرية/ أهمية دور األخصائي االجتماعي في األزمات مثل  مـجاالت االهتمام 
 الالجئين. العمل االجتماعي على المستوى الدولي. اهمية التدريب الميداني للطلبة
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  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

 
 كلمة( 150ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  
 Too Many Problems not enough Help: The Need of School Social Workers in 

Jordanian Community 
 Social work encompasses many different fields of practice. School social workers 

provide services to students encountering a wide spectrum of psychosocial and 
behavioral challenges at school, home, and society. While school social workers 
exist in many countries across the globe, many countries such as Jordan remain 
without school social workers. The primary aim of this qualitative study is to explore 
the need for school social workers in Jordan. A secondary purpose is to explore 
the social and behavioral challenges that face students as identified by social 
workers, students, and parents. Lastly, this study adds to the modest research 
literature on social work in the Jordan school system. Using an ecological 
perspective and systems theory, this study explores the factors and systems 
contributing to student challenges and the lack of school social workers in Jordan. 
This qualitative study utilized a case study design to explore the need for school 
social workers in Jordan. Focus groups were conducted using a semi-structured 
discussion guide with a purposive sample of 31 in total of teachers, social workers, 
and parents in Jordan. Focus group data was tape recorded and transcribed. Open 
coding was utilized with NVivo software. Thematic analysis was conducted to 
derive four key themes: (1) role of the school social worker, (2) difference between 
counselors and social workers, (3) challenges and barriers for school social 
workers, and (4) student challenges. In addition, numerous subthemes were 
constructed within the four themes. Findings for this study indicate that there is a 
need for school social workers to address numerous challenges among students in 
Jordanian schools. Moreover, findings suggest several key socioeconomic 
challenges in developing school social workers in Jordan. 
Based on the findings, there are some implications for practice offered: (1) Social 
workers in Jordan need to do more research about their roles and how they could 
make positive changes; (2) teachers and parents should be educated so they 
understand the role of school social work, and how students’ life environment 
affects their academic performance; and (3) future research should continue in the 
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area of school social work interventions and outcomes in the community of Jordan. 
 

  
  
  

   
  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
حزيران  -2005آذار  مركز تنمية المجتمع المحلي  تدريب ميداني 

2005 
كانون  – 2005أيلول  صندوق المعونة الوطنية تدريب ميداني 

 2005األول 
حزيران  -2007شباط  الجامعة األردنية، عمان األردن تدريس بحث و مساعد  

2008 

 -2008تشرين األول  ، عمان األردن سشركة إبسو  باحث ميداني 
 2009نيسان 

 2010تموز  -2010أيار  مدينة الرعاية الشاملة العربية، عمان األردن مسؤولة رعاية اجتماعية  

تدريس بحث و مساعد  
 وباحث 

 2103-2011 نيسان الجامعة األردنية، عمان األردن

 أيار -2015 حزيران ، الواليات المتحدة األمريكيةالحكومية انمورغجامعة  تدريسمساعد  
2017 

 2017 تموز الجامعة األردنية، عمان األردن محاضر متفرغ 

 اآلن-2017كانون أول الجامعة األردنية، عمان األردن أستاذ مساعد 
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  األعمال اإلدارية واللجان 
 
 تاريخال مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 
 2022-2019 الدراسية لجنة الخطة 
 2019 2018 اللجنة االجتماعية  

-2019/ 2018 لجنة التدريب الميداني 
 2023-2022 2021 لجنة الضمان والجودة والتعلم االلكتروني  2021/2022

-2021 لجنة الدراسات العليا  
2022/2022-2023  
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  آخر خمس سنوات األبحاث العلمية المنشورة

 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( 
  

Huda A. Alhajjaj 
The Effect of Field Training on Students' Attitudes 

towards a Social Work Career, International Journal of 

Liberal Arts and Social Science, 2019 

 Huda A. Alhajjaj The Social and Educational Problems Facing Syrian 

Refugees in Jordanian Schools. International Academic 

Conference, 2019 

 Alhajjaj A. Huda 
tkhayneh-Al Khawlah 

Abatah Dabaan Daher 

 

The Role Of Qualitative Social Polices in Achieving the 

Highest International Indicators of Balance and Social 

Organization, Humanities & Social Sciences Reviews, 

2020 

 Huda A. Alhajjaj The Effects of the Covid-19 Pandemic on Students in 

Jordanian Schools: A Qualitative Study. PalArch 

Foundation, 2020. 

 Huda A Alhajjaj 

Amneh A Ghraibeh 

-Khalil Ibrahim Al

halalat 

Perceptions of Jordanian Society towards the Late Age of 

Marriage Among Young People and its Effects. Volume 

27, Issue 3, 2021 P1-19 Academy of Entrepreneurship 

Journal 

 Huda A Alhajjaj 

 
Why Do we need Social Workers in Jordanian Schools: 

Differences between Social Work and Counselling, 2021 

 Huda A Alhajjaj 

Hanaa H AlNabulsi 

 

Volunteer Working during COVID-19 in Jordanian 

Community: Advantages and 

Challenges. Soc. Sci, 05 August 2022. 

 Asera Musab 

Huda A Alhajjaj 

 

 

ق دنيات في شر الطالق العاطفي من وجهة نظر النساء المتزوجات األر 
2022محافظة عمان. الدورية العلمية المحكمة البن رشد   

 Khawlah Al-tkhayneh 
Huda A Alhajjaj 
Amoura H. Aboutaleb 
 

 University Students’ Awareness of the ‘Business 
Incubators’ Concept and their Role in Advancing Socio-
Economic Development. Journal of Curriculum and 
Teaching. Vol. 11, No. 8; 2022. 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Huda-A-Alhajjaj-2173349669?_sg%5B0%5D=n3cdK22GtR7QpBmH6hCIpODOWn48cHqDRt3H27ZP76uaXAyRspiLr5aydEcx1rx--yV4VtI.zs5mEqHMEmSKUHfzKKQAO_bVj2969FaZ7o7ihU2YS-dAyHCCD-58C3HF0BrFQQTiBwt0WY7c-vI33G53Pw-b5w&_sg%5B1%5D=nOKBCj2IKGlOBQs0rHcNLIpjBKTuGtpZKXw-8_6oAchKj-v2fR6K1Dp4I0KnWrrPf-KVy4g.egYHL22zXbMpgjxo0iGhcfZNviWH89QX4n2NNwKg34occHhWDp793DVOzN2yux4kPtDAWj38ELl-r5va_mKUsw
https://www.researchgate.net/profile/Khawlah-Al-Tkhayneh?utm_content=businessCard&utm_source=publicationDetail&rgutm_meta1=AC%3A16620714
https://www.researchgate.net/profile/Abatah-Daher-2?utm_content=businessCard&utm_source=publicationDetail&rgutm_meta1=AC%3A19956516
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 Huda A. Alhajjaj 
Sara Taha 

The Impact of Covid-19 on Social Relations within the 
Jordanian Family in Amman. Dirasat: Human and Social 
Sciences, University of Jordan 

 
 
 

  ميةالمشاركة في المؤتمرات والندوات العل
 
 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة  
 حضور 2018الجامعة األردنية/ آذار  المؤتمر العلمي لكلية اآلداب  
السنوي الثاني والمؤتمر الدولي  مؤتمرال 

 التحاد البحث في النظرية السياسية
/ تموز جامعة هاستيب، أنقرة تركيا

2018 
 ورقة بحثيةتقديم 

-MIRDECالمؤتمر األكاديمي الدولي  
15th االقتصاد واألعمال والعولمة :

ودراسات العلوم االجتماعية )االجتماع 
 العالمي لمجتمع العلوم االجتماعية(.

 تقديم ورقة بحثية 2021-2019اسبانيا برشلونا 

مؤتمر الشباب الدولي الخامس عشر:  
 تحويل العالم

 عرض بوير بوينت ينأون ال -2022الهند 

 
  الدورات التدريبية

 
 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ

دعم برنامج الحماية االجتماعية بتمويل من االتحاد األوروبي قيادة تطوير  
 )االتحاد االوروبي( المناهج األساسية المشتركة للعمل االجتماعي

-13حزيران/  27-29
 2022تشرين األول  15

 2022تموز 7-5 ورشة عمل التعلم عبر اإلنترنت والمختلطة ،عتماد وضمان الجودةمركز اال 
 2022أيار  19 ورشة عمل تدريبية للباحثين عن المهنة المبكرة ،ركز كولومبيا العالميم 
 2021تشرين األول  4 التعلم اإللكتروني موودل ،مركز االعتماد وضمان الجودة 
 SPSSجتماعية الحزمة اإلحصائية للعلوم اال 

 ، مركز االعتماد وضمان الجودة
 18 -تموز 14

 2019تموز
 2019كانون األول  مركز االعتماد وضمان الجودة ،عبر االنترنت المحوسبة االمتحانات 
التعلم اإللكتروني المتقدم )استخدام األجهزة الذكية  ،مركز االعتماد وضمان الجودة 

 في التدريس(
 2018تشرين األول 

 2018كانون الثاني  رش عمل تطوير الموظفين، الجامعة األردنيةو  
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 2011أيلول  دورة تصميم الخطة الدراسية، الجامعة األردنية 
 2011أيلول  دورة مهارات التدريس الجامعي الفاعلة، الجامعة األردنية 
 2011أيلول  دورة استراتيجيات التدريس، الجامعة األردنية  
 2011أيلول  علم والتحضير لالختبارات، الجامعة األردنيةدورة تقييم المت 
 2011أيلول  دورة قوانين ونظم الجامعة األردنية، الجامعة األردنية 
 2011أيلول  دورة أخالقيات العمل بالجامعة، الجامعة األردنية 
 2011آذار  رأة ، اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المالعالج التعبيري للفتيات المحتاجات للتوجيه 
، محطة المعرفة، أبو نصير، (ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي ) 

 عمان األردن
 2006تموز  -حزيران

تشرين األول  -أيلول ، الجامعة األردنيةدورة محادثة باللغة اإلنجليزية، المستوى المتوسط 
2004 

 
 

  األنشطة التدريسية
 
 لتي ا الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسهاب قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العليا
   مدخل الى العمل االجتماعي 
   العمل االجتماعي المدرسي 
   مشروع التخرج 
   3،  2، 1التدريب الميداني  
   مناهج البحث في العمل االجتماعي 
   تقييم المشروعات االجتماعية 
   يطالسياسة االجتماعية والتخط 
   الميثاق االخالقي للعمل االجتماعي 
   مهارات العمل االجتماعي العام 
   نصوص اجتماعية باللغة االنجليزية 
   االحصاء االجتماعي 
   متابعة وتقويم البرامج والمشاريع 
   السياسات والتخطيط االجتماعي 
   التدريب الميداني  
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  الهيئات والجمعيات العلمية المهنيةالعضوية في 
 
 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها 

 
 التاريخ

  ، األردنعضو جمعية األخصائيين االجتماعيين األردنيين 
  ، األردنعضوة في جمعية األكاديميات األردنيات 
   
   
 

  المنح والجوائز التي حصل عليها 
 
 التاريخ لمانحة للجائزة ومكانهاالجهة ا اسم الجائزة 
    
    
    
    
 
 


