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 المحادثةوالقراءة و  الكتابةفي ممتاز مستوى : )األم(العربية  اللغة -
  المحادثةوالقراءة و  الكتابةمستوى جيد في اللغة اإلنجليزية:  -

 
 

عنوان م، 2021 ،الدراسات العلياة الفلسفة في علم االجتماع، قسم علم االجتماع، دكتورا  -
تقييم آداء المجلس النيابي الثامن عشر من وجهة نظر النخب السياسية " :االطروحة

 ."جيةو واإلعالمية: دراسة سوسيول
م، عنوان الرسالة: 2017 في علم االجتماع، قسم علم االجتماع، الدراسات العليا، ماجستير -

للهيئة المستقلة لالنتخاب وأثره على الناخب األردني: دراسة ميدانية الدور التوعوي السياسي "
 في العاصمة عمان".

 م.2015كلية اآلداب، الجامعة األردنية  –علم االجتماع، قسم علم االجتماع  بكالوريوس -
 م.2011 ،البلقاء ،مديرية الشونة الجنوبيةالثانوية العامة في المجال األدبي:  -

 
 الخبرات العملية 

 حتى االن – 2015منذ  باحث في وزارة اإلدارة المحلية. 
  م2017األردنية جامعة ال، كلية اآلداب، علم االجتماعقسم في متفرغ غير محاضر- 

 م.2021
  م2020عمان، ، كلية الخوارزمي الجامعية التقنيةكلية  في غير متفرغمحاضر- 

 م.2021
 م.2022 –م 2015شؤون الجامعات والتعليم، وكالة عمون اإلخبارية،  محرر 

  راكان أيوب أبو عرايب العدوانالدكتور 

 املعلومات الشخصية

 أردني الجنسية                               

 أعزب الحالة االجتماعية                   
 عمان  -األردن  مكان اإلقامة                          

 اللغات
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 العمل االكاديمي: االنشطة التدريسية

 وكلية الخوارزمي الجامعية األردنيةجامعة الفي كل من  تدريس المواد التالية
 التربية الوطنية -
 االجتماع مدخل إلى علم -

 
 / التواريخالشهادات المهنية، وبرامج المهارات القيادية، والمهارات اإلدارية:

  ،دورة التعليم والتعلم باستخدام أساليب حديثة وتكنولوجيا التعليم لممارسة العمل األكاديمي
 م.2021مركز االستشارات والتدريب/ الجامعة األردنية، 

  م2013 ،األنباء األردنية بتراوكالة  -الصحافية الشاملةدورة. 
  م2021،الجامعة األلمانية األردنية، مهارات االتصال والتواصل المتقدمةدورة. 
  م2020، مهعد اإلدارة العامة، تمكين الموظف الجيددورة. 
  م.2021الجامعة األلمانية األردنية،، نظام المشترياتدورة 
  م.2015حساب كميات، وزارة الشؤون البلدية، دورة 

 
 واألنشطة  –الخبرات العلمية  

 االتصال والتواصل مهارة 
 قيادة الحاسوب  مهارة 
  التغطية اإلعالميةمهارات  
 مهارة قيادة المجموعات  
   مهارة مخاطبة الجماهير 
  المجتمع العربي، أزمة  -فعاليات المؤتمر اإلقليمي األول لعم االجتماعالمشاركة في

 م.25/4/2019-24، الجامعة األردنية -علم االجتماعقسم  – الراهن وسؤال المستقبل
  ،م.2019عضو اللجنة العليا النتخابات اتحاد الطلبة 
  م.2015حاصل على شهادة التفوق في النشاطات الالمنهجية من الجامعة األردنية لعام 
 2016الجامعة األردنية، لعامي  -عمادة شؤون الطلبة -رئيس نادي الصحافة واإلعالم-

 م.2017

 م.2017عام في علم االجتماع برنامج الماجستير  خريجيدفعة على ول األ 
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