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األبعاد النفسية واالجتماعية مفهوم السالم لدى الطلبة العرب في بريطانيا : دراسة في -
 صراع العربي اإلسرائيلي.لالكامنة خلف ا

  1972علم نفس ، الجامعة األردنية . :  البكالوريوس 
 

 الخبرة األكاديمية 
 

 1983تاريخ التعيين بالجامعة األردنية :    -    
 1995أستاذ مشارك في علم اجتماع التواصل واإلعالم. -        

  2008-نيسان  : اجتماع التواصل واالعالماألستاذية في علم  -        
 األردنية الجامعة.    2010 - 2007والعمل االجتماعي :  رئيس قسم علم االجتماع-
 ) تفرغ علمي (2012 – 2010عميد كلية اإلعالم في جامعة الشرق األوسط/ األردن : -
 .حالياأستاذ علم االجتماع : الجامعة األردنية -        

 
 

 دراسات في علم النفس االجتماعي-
 النظريات االجتماعية المعاصرة-
 االجتماعيمناهج البحث -

 المواد التي أدرسها على مستوى الدكتواره
 اع التواصل واإلعالمعلم اجتم-
 سوسيولوجيا الحداثة-
 مناهج بحث اجتماعي متقدم-
 موضوع خاص-
 الصراع االجتماعي -
 

 المواد التي أدرسها على مستوى الماجستير
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منسق برنامج الدراسات العليا  ( .City Universityجامعة سيتي البريطانية  )   •
(Programme Facilitatorلطلبة الدراسات العليا في إدارة األعمال في األردن  )  بالتنسيق مع

 .الصراع إدارة مقرر . ومدرس 1999إلى عام  1996من عام  جامعة ستي: 
يا لطلبة ( منسق برنامج الدراسات العلBuckingham Universityجامعة بكنجهام البريطانية )  •

إلى  2003.من عام  بالتنسيق مع جامعة بكنجهام الدراسات العليا في إدارة األعمال في األردن
 ـ ومدرس مادة النظرية االجتماعية. 2005

أكاديمية العلوم المصرفية ( . بالتعاون مع   LSEجامعة لندن لالقتصاد والعلوم السياسية )   •
 .2007 -2003   :مبادىء  علم االجتماع  مقرروالمالية  . مدرس 

منسق ومدرس مواد العلوم االجتماعية لطلبة البكالوريوس:  الجامعىة العربية المفتوحة:    •
2003-2007 

 -1999أستاذ زائر في كلية اإلعالم  واللغات . جامعة عجمان / اإلمارات العربية المتحدة .   •
2001. 

 .2003 -2002م . جامعة قطر. أستاذ زائر في كلية اإلعال   •
 

 
  عدد 1992عمان  -حلمي ساري وآخرون، العالقات األسرية، جامعة القدس المفتوحة ،

 (.340الصفحات )
  ،1992حلمي ساري وآخرون، مبادئ علم االجتماع، جامعة القدس المفتوحة، عمان ،

 (.404عدد الصفحات )
  عدد 1996االجتماعية، جامعة القدس المفتوحة، حلمي ساري وآخرون، التنشئة .

 (212الصفحات )

 الخبرات األكاديمية في جامعات بريطانية في األردن

 / كتب مؤلفات 
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  ،1998حلمي ساري و محمد حسن، علم النفس االجتماعي، جامعة القدس المفتوحة .
 (.252عدد الصفحات )

  1988والمتغير في مجمل الصورة.صورة العرب في الصحافة البريطانية: دراسة للثابت 
 بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية.  . 

  ثقافة اإلنترنت : دراسة في التواصل االجتماعي .عمان: دار مجدالوي للطباعة والنشر
 (. 226عدد الصفحات ).2005

   . (. 454. عدد الصفحات )6201التواصل االجتماعي : عمان : دار كنوز المعرفة 
 

 وأكاديمية  استشارات علمية       
 

 دراسة مسحية لمفاهيم حقوق  :المنسق العام لفريق البحث األردني حول"
اإلنسان في كتب المرحلة األساسية في األردن". تنظيم المعهد العربي لحقوق 

 .1987اإلنسان، تونس، 
  ممثل جمعية تنظيم األسرة األردنية في ندوة: "فريق خبراء تقييم حاجات األسرة

، )باإلنجليزية(،  تنظيم 1987سبتمبر  12-7في الوطن العربي" تونس، 
 .(IPPF)االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 

  خبير اليونسكو لتقييم "مشروع االتصال السكاني" تنظيم قسم الصحافة واإلعالم
يرموك بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، في جامعة ال

 ، إربد.1989أيار  14-16
  مثل جمعية تنظيم األسرة في األردن في مجال االتصال االجتماعي وفن التعامل

مع الجماعات في ورشة العمل التي نظمها االتحاد الدولي لتنظيم األسرة في 
أليف أدلة تدريبية للعاملين والعامالت المكتب اإلقليمي بتونس من أجل القيام بت

 .13/10/1990-1في جمعيات تنظيم األسرة في الوطن العربي، 
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  عضو اللجنة االستشارية لتطوير برامج التدريب والتنمية الريفية في صندوق
 م1990إلى  1989من  الملكة علياء للعمل التطوعي/األردن.

  مستشار مجموعة تيم الدوليةTEAM International  المركز العربي(
 م2015إلى  1986من  للتطوير اإلداري( في مجال التدريب في السلوكيات.

  عضو اللجنة التوجيهية واإلشرافية لمتابعة قرارات مؤتمر القمة العالمي للتنمية
 .1996االجتماعية، وزارة التنمية االجتماعية، عمان 

  يب علـى االتصال ممثل مكتب " جائزة سمو األمير الحسن" في مجـال التدر
الصراع، وذلـك في الملتقى الدولي الذي عقد في النمسا/فينا،  وإدارةالفـعـال 

 .17/2/1998-3تنظيم: "ملتقى برونو كرايسكي للحوار الـدولــي" من 
  معد برامج ومقررات العلوم االجتماعية لجامعة القدس المفتوحة )مع

  1998 -1988آخرين(.
  ( خبيرARD لالتصال في المشروع التدريبي: تعزيز = خبراء التنم )ية الزراعية

 .فلسطين1998عمل المجلس التشريعي الفلسطيني/تموز 
   مدير فريق الخبراء العرب(Team)  في المشروع الذي قامت به سلطة وادي

( حول التخطيط Forwardومؤسسة ) (USAID)  األردن  بالتعاون مع
 .15/9/2000 - 1/8ردن. عمان.االستراتيجي للمياه والزراعة في غور األ 

  عضو لجنة التحكيم لجائزة الدولة التقديرية في مجال حقوق اإلنسان عمان- 
 . 2001 –األردن 

 أزمُة الّراهِن وسؤاُل المستقبلرئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر : " المجتمع العربي :    "
  2019عمان

  االجتماعية في مؤسسة شومانالعلوم الدولة التقديرية في عضو لجنة تحكيم جوائز: 
2020-2021 
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 كاديمية/ اإلمارات العربية المتحدة أتحكيم برامج 

 
 والبحث العلمي العتماد برنامج لجنة اعتماد وزارة التعليم العالي  عضو

جامعة - البكالوريوس في قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية / كلية اآلداب
 (.2012/دولة اإلمارات العربية المتحدة ) عجمان

  والبحث العلمي العتماد برنامج عضو لجنة اعتماد وزارة التعليم العالي
 جامعة الشارقة / -الماجستير في علم االجتماع التطبيقي / قسم علم االجتماع 

 (.2013دولة اإلمارات العربية المتحدة )
 لبحث العلمي في دولة اإلمارات والجنة اعتماد وزارة التعليم العالي  رئيس

 العتماد برنامجي الماجستير والدكتوراة في قسم علم االجتماع / كلية اآلداب 
 .(2015دولة اإلمارات العربية المتحدة ) -الشارقةجامعة 

 

 البحوث العلمية المنشورة في مجالت محكمة
 

 العلوم االجتماعية، الكويت   طبيعة المعرفة االستشراقية: دراسة في علم اجتماع المعرفة، مجلة
 م.1989، خريف 3، عدد17مجلد 

  دور وسائل االتصال في السلوك االنتخابي: دراسة تحليلية في سوسيولوجيا االتصال في
 .1991أ، العدد الرابع،  18المجتمع األردني: مجلة "دراسات"، الجامعة األردنية، المجلد 

 خابي: دراسة تحليلية في سوسيولوجيا التأثير الجماعات المرجعية ودورها في السلوك االنت
 .1993أ(،  20االجتماعي. مجلة "دراسات"، الجامعة األردنية، المجلد )

  .أخبار االنتفاضة في المؤسسة الصحفية العربية: دراسة تحليلية في علم االجتماع اإلعالمي
 .1995( ربيع، 51، الكويت، العدد )ةالمجلة العربية للعلوم اإلنساني



7 

 

 فاهيم حقوق اإلنسان: دراسة تحليلية لمضامين كتب اللغة العربية في مرحلة التعليم م
 1995، 6) أ (، العدد  22األساسي في األردن. مجلة دراسات، الجامعة األردنية، المجلد 

  في األردن . مجلة  1997تحليل محتوى البرامج االنتخابية لمرشحي االنتخابات النيابية لعام
 .1999( ، كانون أول .26عة األردنية.المجلد )دراسات، الجام

  المرأة "كآخر" : دراسة في هيمنة التنميط الجنساني على مكانة المرأة في المجتمع
 .  1999األردني.مركز دراسات الوحدة العربية . بيروت . 

 Social Identity and Inter group Dynamics: The Case of Palestinian 
Children in Jordan   ( شباط 1/ العدد ) 27مجلة دراسات، الجامعة األردنية المجلد

 .221 – 205، ص ص 2000
  التنشئة االجتماعية و حقوق اإلنسان : كتب اللغة اإلنجليزية في األردن نموذجًا. مجلة العلوم

 .2004التربوية ، جامعة قطر ، العدد الخامس ,يناير 
 لتلفزيونية : دراسة في سوسيولوجيا االتصال الصور النمطية لإلناث في برامج األطفال ا

لمحتوى مسلسل "بيت األطفال" . مجلة كلية اإلنسانيات والعلوم االجتماعية ، جامعة قطر, 
2004. 

  سلوك األفراد عبر اإلنترنت)التحادث(:دراسة اجتماعية من منظور التفاعلية الرمزية, مجلة
 2006العلوم التربوية, جامعة قطر ،

 ال عبر اإلنترنت في العالقات االجتماعية ،مجلة دمشق للعلوم االجتماعية. مقبول تأثير االتص
 2008للنشر،نيسان  

  دور وسائل االتصال الجماهيري في الحملة اإلعالمية لمركز الحسين للسرطان في جمع التبرعات
للبحوث المادية لمرضى السرطان باإلشترات مع أسمى الساليمة . منشور في مجلة جامعة مؤتة 

 2008والدراسات، 
 .مجلة  صناعة أخبار الخوف في المؤسسة اإلعالمية: دراسة اجتماعية تحليلية لحرب الخليج الثالثة

 2008المنارة، جامعة آل البيت،

  ،األبعاد االجتماعية لحوادث السير في المجتمع األردني :دراسة تحليلية في سوسيولوجيا االتصال
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 2008، جامعة القاهرة،  مجلة االعالم، كلية االعالم

  إدارة الصراع األسري في المجتمع األردني: دراسة ميدانية اجتماعية على عينة في مدينة
عمان،باإلشتراك مع رانية سليم . منشور في المجلة االجتماعية لكلية اآلداب، جامعة القاهرة، 

2008  . 
  سوسيولوجيا الالمساواة الجنوسية، مشكالت اإلعالميات في اإلذاعة والتلفزيون األردني:دراسة في

باإلشتراك مع روال أبو الروس . بحث منشور في المجلة االعالمية لكلية االعالم ، جامعة القاهرة، 
2009   

  ،"منشور. ..2012بيوت العزاء كطقس من طقوس الموت  : دراسة اجتماعية في " إدارة الحزن
 جامعة القاهرة. 

 مركز  .2014على العالقات االجتماعية في المجتمع األردني.  تأثير شبكات التواصل االجتماعي
 .الجزائر( -الدراسات االنتروبولوجية 

تحليل مضامين البرامج  السياسية لألحزاب األردنية . بحث منشور باللغتين العربية واالنجليزية  •
مركز القدس .  2016-1921تحليلي:–في كتاب : األحزاب السياسية في األردن :: منظور تاريخي 

 2017للدراسات السياسية . 
H. Sari  and Others , (2017 ). Political Parties In Jordan: A Historical and 
Analytical Perspective-1921-2016 . Al-Quds Center for Political Studies. 

Jordan. 
 
 طيني .بحث مشترك مع شبكات التواصل االجتماعي وعالقتها باغتراب الشباب الجامعي الفلس

ملحق  . 4عدد   45. مجلد 2018ياسر نعيم عبدهللا . مجلة " دراسات " الجامعة األردنية " 
(1  ) . 
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- النتائج المعيشية والمادية المترتبة عن الحراك النقابي للمعلمين في محافظة اربد"  بحث -
الجزائر .  -األغواطمشترك : مع أمل رباح نصار . منشور في:  مجلة دراسات : جامعة 

109. عدد 2022كانون الثاني  . 

استراتيجيات االقناع في الخطاب االعالمي الشعبوي : مقترب سوسيولوجي ". مقبول للنشر - "
.  57.العدد  2022في مجلة اضافات : المجلة العربية لعلم االجتماع. مجلة فصلية محكمة. 

 .بيروت

      

  
  وورشات العمل     المؤتمرات والندوات

 
  ،1985المرأة كما تصورها وسائل اإلعالم: المؤتمر الوطني للمرأة األردنية، عمان. 

  البعد االجتماعي لتنظيم األسرة وعالقته باإلنتاج" ورقة عمل قدمت في ندوة "الموقف
 .25/10/1987والسياسة األردنية من تنظيم السكان" جمعية تنظيم األسرة 

  العرب في الوقت الراهن"، ورقة قدمت إلى الندوة التي نظمها المركز "دور المثقفين
 .1990الثقافي الملكي، بعنوان "دور المثقفين العرب"، 

  عقوبة اإلعدام : منظور اجتماعي". ورقة قدمت إلى ندوة: عقوبة اإلعدام: من معها
 .1992ومن ضدها. تنظيم منظمة العفو الدولية، عمان، 

 رأة في وسائل اإلعالم"، ورقة عمل قدمت في ورشة العمل التي "الصور النمطية للم
نظمها مركز األفق الثقافي بالتعاون مع مؤسسة كونراد أيديناور تحت عنوان "دور 

 ..1997اإلعالم في تعزيز صور المرأة اإليجابية". طيبة زمان، األردن، 
 ي في كلية العلوم "العمالة النسائية والتنمية"، محاضرة عامة قدمت في اليوم العلم

 .1998االجتماعية، 
  اآلثار النفسية واالجتماعية للزواج المبكر"، ورقة عمل قدمت في ورشة العمل التي"

 .1998نظمها اتحاد المرأة األردنية تحت عنوان: "سن الزواج في األردن"، 
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  دور وسائل اإلعالم في التصدي لظاهرة العنف األسري. ورقة عمل قدمت في ورشة
 .1998التي نظمها الملتقى الدولي للمرأة. عّمان.  العمل

  " : اآلثار النفسية واالجتماعية واالقتصادية للعنف األسري. ورقة عمل قدمت في ندوة
 1998العنف األسري وعمالة األطفال " . تنظيم : مركز التوعية واإلرشاد األسري.

 الزرقاء / األردن .
 ي"، ورقة عمل قدمت في ندوة "جرائم الشرف" "جرائم الشرف في األردن: تحليل اجتماع

 .1998تنظيم اتحاد المرأة األردنية، 
  المشاركة في ورشة عمل "تحديد أولويات البحوث في مجال المرأة األردنية"، تنظيم مركز

 .1998األميرة بسمة لشؤون المرأة، 
 تنظيم جامعة عضو اللجنة التحضيرية العليا للتحضير لمؤتمر: "األسرة الدولية والعربية "

 28/11/99الدول العربية بالتنسيق مع االتحاد النسائي وصندوق الزواج. أبو ظبي . 
- 7/12/99 . 

  تاريخي لدوافع تشويه الصورة.  –صورة العرب في اإلعالم الغربي: تحليل سوسيو
 م.2000نيسان  -أبو ظبي  –النادي السياحي 

  حمايتها ". ورقة عمل قدمت في الندوة التي " مفهوم األسرة كوحدة اجتماعية ووسائل
نظمها اتحاد الجمعيات الخيرية في عمان تحت عنوان: حماية األسرة العربية. 

1/4/2001. 
  " العنف ببعديه االجتماعي والقانوني "، ورقة عمل قدمت لورشة العمل التي نظمتها "

الحماية القانونية للمرأة  أمان: المجموعة القانونية لحماية المرأة واألسرة"، تحت عنوان
 .2001في التشريعات العربية. عّمان. تشرين األول، 

  تغطية وسائل اإلعالم الغربي لحرب الخليج الثالثة . ورقة عمل قدمت في ورشة العمل
المنعقدة في كلية العلوم االجتماعية ، جامعة قطر ، تحت عنوان : الصور النمطية 

 . 1/4/2003،  للعرب في وسائل اإلعالم الغربية
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  البحث العلمي في مجال العنف االجتماعي والنفسي: ورقة عمل قدمت في مؤتمر البحث
 .17/11/2007العلمي في األردن ، تنظيم الجمعية األردنية للبحث العلمي  

  بناء القوة داخل األسرة العربية وانعكاساته على طرق إدارة الصراع. الجامعة اللبنانية ـ
 2008ت . حزيران . األمريكية. بيرو 

  ، المشاركة في مؤتمر: السلطة، الحاكمية، المقاومة وحاالت االستثناء. بيروت . أب
 2008رئاسة جلسة.  

  التنشئة على األدوار الجندرية في المؤسسة اإلعالمية: دراسة اجتماعية في تنميط
 2008األطفال في برامج األطفال. ورقة عمل .  تونس . تشرين ثاني. 

 ذاعة والتلفزيون في بلورة الهوية الوطنية الثقافية . ورقة عمل قدمت في دور اإل
المؤتمر الثقافي الوطني األردني الرابع بعنوان " جذور الثقافة الوطنية األردنية " الجامعة 

  4/208-2 – 3-31األردنية . 

  أهمية التشبيك في تطوير مؤسسات العمل الشبابي العربي. ورقة عمل قدمت في
/ 7/ 15 -14تمر الشبابي الثالث : " نحو تطوير مؤسسات العمل الشبابي العربي. المؤ 

  -. األردن 2008
  المرأة الريفية والهجرة. ورقة عمل . مؤتمر: الخطاب النسوي في القرن الحادي

 . عمان األردن. 2009والعشرين. كانون أول . 
  .مؤسسة عبد الحميد مفهوم النصر والهزيمة: تحليل سوسيولوجي للحرب على غزة

شومان، ورشة عمل بعنوان : علم االجتماع في العالم العربي في زمن العولمة. آذار . 
2009 

  التاثيرات االجتماعية واالقتصادية والنفسية لتعدد الزوجات على األسرة . ورقة عمل
 2010قدمت في مؤتمر : مستقبل األسرة العربية . بيروت . 

  لطالب منصورة الغرب في الكتب المدرسية العربية )باللغة اإلنجليزية ( محاضرة عامة 
ألقيت في ورشة العمل التي نظمتها جامعة  في زيارة علمية لألردن . جامعات ألمانية

 .2011الشرق األوسط في اليوم العلمي لكلية اإلعالم. 



12 

 

 ن منظور التفاعلية الرمزية . ماذا يتحدث الشباب في غرف المحادثة: دراسة تحليلية م
ورقة عمل قدمت في مؤتمر: " االتصال الرقمي في العالم العربي" . تونس . نوفمبر 

2011 . 
  االتجاهات االجتماعية والثقافية المناهضة للعنف ضد األطفال والنساء في األردن

 28-27وبرامج تعزيزها والترويج لها . ورقة عمل قدمت في مؤتمر العنف ضد المرأة . 
 . األردن. 11/2011/

  علم االجتماع وعلم اإلعالم في األردن : النشاة والتطور وآفاق المستقبل . ورقة عمل
المعنية بشؤون الالجئين في العالم (CARA)قدمت في ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة

بالتعاون مع الجامعة األمريكية في بيروت بعنوان " العلوم االجتماعية في الشرق 
 2011/ 30/4-29األوسط. 

  مستقبل علم االجتماع في الوطن العربي. ورقة عمل قدمت في مؤتمر :" مستقبل العلوم
الوطني للبحث في األنثروبولوجيا  االجتماعية في الوطن العربي" الجزائر. تنظيم المركز

االجتماعية والثقافية بالتعاون مع الجمعية العربية لعلم االجتماع ومركز دراسات الوحدة 
 .  2012/ 3/ 23-20العربية

  مفهوم العدالة االنتقالية . ورقة عمل قدمت في مؤتمر: " العدالة االنتقالية والتحول
تنظيم الشبكة العربية  2012/ 22/4-20 الديمقراطي في العالم العربي" . بيروت

 للتسامح.
  عقوبة اإلعدام كنظام اجتماعي عقابي: مسوغات اإلبقاء ومقتضيات اإللغاء" . ورقة

تنظيم جمعية  -عمل قدمت في مؤتمر : دور اإلعالم في الحد من عقوبة اإلعدام. 
ناهضة عقوبة معهد تضامن النساء األردني . األردن وذلك بمناسبة اليوم العالمي لم

 2012أكتوبر  10اإلعدام.
  دور منظمات المجتمع المدني في تقديم الخدمات للنساء المعنفات. ورقة عمل قدمت

 .2012/ 25/11 في مؤتمر: " نظام اإلحالة للنساء المعنفات : الفرص والتحديات" عمان
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 مت في األساليب النفسية واالجتماعية في التعامل مع العنف األسري . ورقت عمل قد
 20مؤتمر : " الشباب والتكنولوجيا " بعنوان : "العدالة وحقوق النساء المعنفات" . 

. تنظيم جمعية معهد تضامن النساء األردني  ومنظمة التضامن 2012تشرين ثاني 
 النسائي للتعلم. عمان . األردن 

 ن الجندر وشبكات التواصل االجتماعي . ورقة عمل قدمت في مؤتمر : " نساء يحدث
. تنظيم مركز دراسات المرأة  بالتعاون مع المؤسسة  2012/ 11/ 28-26التغيير " 
 . األردن ) باللغة اإلنجليزية( . KVINFOAالدنماركية 

  المشاركة في المؤتمر الشبابي الخامس بعنوان : " المشروع الحضاري العربي : الميثاق
 . عمان األردن. 2012/  11/12-9االجتماعي العربي" . 

  شبكات التواصل االجتماعي والزواج في األردن. مؤتمر " علم االجتماع والتغيرات
 2014الراهنة. وهران . الجزائر .

  . ورقة عمل : الهجرة واللجوء السوري : تحليل سوسيولوجي"  ملتقى الرواد الكبار
  2014عمان "

 ظمه معهد اإلعالم المشاركة بورقة عمل " اإلنترنت واالقتصاد " وذلك في المؤتمر الذي ن
 .2015األردني بالتعاون مع جامعة الدول العربية. 

  المشاركة بورقة عمل بعنوان :  "  اإلعالم اإلرهاب  : العالقة الشائكة " وذلك في المؤتمر الذي
نظمه معهد اإلعالم األردني بعنوان :"  البث اإلذاعي والتلفزيوني : السياسات والتحوالت 

 .2015.  أيار . والتحديات "   عمان 
  دراسة في سوسيولوجيا التواصل :  االفتراضياآلخر"  كرأس مال اجتماعي في المجتمع

 ( . 2016  - 1/ 26 -24) البحرين .  . مؤتمر : صورة اآلخراالجتماعي 

  أسر المحكوم عليهم باإلعدام. ورقة  علىالتأثيرات النفسية واالجتماعية لعقوبة اإلعدام
عمل قدمت في مؤتمر : " عقوبة اإلعدام من منظور شمولي مستقبلي مراعي للنوع 

 . عمان . 2020/  11/  23االجتماعي " . تنظيم جمعية معهد تضامن / سيجي . 
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  الدوافع الجرمية من منظور النوع االجتماعي . ورقة عمل قدمت في مؤتمر : " هل
بار العنف الواقع على النساء دوافع الرتكاب الجرائم المعاقب عليها باإلعدام . يمكن اعت

 .. عمان2020/  11/  8تنظيم جمعية معهد تضامن / سيجي . 

   الزواج في المجتمع األردني : من القرابي إلى الرقمي. ورقة عمل قدمت إلى المؤتمر
/  21-18في مئة عام "  . تنظيم الجامعة األردنية .  المجتمع األردنيالدولي حول : " 

10  /2021 

 

 دورات تدريبية متخصصة في مجال االتصال واإلعالم

 
  االتصال ودوره في التنمية االجتماعية: ورقة قدمت في الدورة التدريبية للكوادر العربية

وتنمية المجتمعات" التي عقدت في األردن تحت عنوان "الدورة العربية األولى للتخطيط 
 .4/5/1985-2بإشراف جامعة الدول العربية، 

  االتصال الجماهيري والتعامل مع الجماعات: ورقة قدمت لورشة العمل التي أعدها اإلعالم
 .1985التنموي، عمان، 

  طرق التواصل مع المجتمع المحلي: دورة تدريبية للباحثين االجتماعيين العاملين في
 .1990الخدمة. عمان، أيلول، وكالة الغوث أثناء 

  وسائل االتصال ودورها في حشد الطاقات من أجل التغيير االجتماعي في المجتمع
المحلي، الدورة التدريبية للباحثين االجتماعيين العاملين في وكالة الغوث أثناء الخدمة، 

 .1990عمان، أيلول، 
  مدراء التدريب المهني في االتصال الفعال وإدارة الوقت:دورة تدريبية متخصصة لجميع

 عمان. 25/8/2000 – 21/8وكالة الغوث، 
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   :العربي تنفيذ  دورات تدريبية متخصصة لمؤسسات مختلفة في الوطن 
 .مهارات االتصال الفعال في المؤسسات الحديثة 
 .استراتيجيات التفاوض الفعال في المؤسسات الحديثة 
 .إدارة الحمالت اإلعالمية االنتخابية 
 .مهارات العرض والتقديم 
 .الذكاء العاطفي 
  .إدارة األزمات 
  .إدارة التوتر وضغوط العمل 
 العمل. بيئةالصراعات والخالفات في  إدارة 
  .إدارة المشكالت والخالفات األسرية 
  دورة ) العمل  ضغوطات تعاملهم مع المدراء ألنفسهم من اجل تحسينإدارة وتطوير

 .  في األردن العليا في البنوك والوزاراتلمدراء اإلدارات متخصصة 
 .مهارات وقواعد اإلتكيت 
 أسس الخدمة المتميزة في المؤسسات الحديثة 
 

 إشراف على رسائل ماجستير ودكتوراه
 ( رسائل دكتوراة.25اإلشراف على ) 
 ( رسالة ماجستير.42اإلشراف على ) 
 ( رسالة ماجستير ودكتوراة .56مناقشة ما يزيد عن ) 

 
 
 


