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 أبوغبوش محمد رهام ابراهيم د.

 كلية اآلداب/الجامعة االردنية

Email: r.abughabush@ju.edu.jo 

Email: reham-80@hotmail.com 

Cell Phone: +962798509661 

 

 المؤهالت التعليمية

 دكتوراه الفلسفة في علم االجتماع  2015

 قسم علم االجتماع في الجامعة األردنية.  علم اجتماع التنظيم )المؤسسات(/  

 : جائزة الملك عبدهللا الثاني االجتماعيةثقافة التميز والجودة في المؤسسات )االطروحة:                         

 .(4-3.98معدل )بتقدير ممتاز و (نموذجا  التميز األداء الحكومي والشفافية                         

 الماجستير في علم االجتماع           2005

 الجامعة األردنية: قسم علم االجتماع/

 معدلبتقدير ممتاز و (دور المرأة الريفية في اتخاذ القرارات األسرية)عنوان الرسالة:                        

                       (3.94-4). 

 .(4-3.32بمعدل ) ، بتقدير جيد جدا  الجامعة األردنية /بكالوريوس في علم االجتماع 2001

 (.87.9توجيهي أردني بمعدل )  1998

 الخبرات المهنية:

 كلية اآلداب/ الجامعة األردنية. /قسم العمل االجتماعيأستاذ مساعد/        اآلن -19/9/2021

 محاضر غير متفرغ في قسم العمل االجتماعي/الجامعة األردنية.    2013-18/9/2021

 منسقة تدريب ميداني في قسم العمل االجتماعي/الجامعة األردنية    2009-18/9/2021

 )لطلبة البكالوريوس والماجستير(.                              

 لطلبة الماجستير في العمل  معتمدتدريب ميداني  مستشار تدريب ومنسق      اآلن-2017

 االجتماعي/معهد الدوحة للدراسات العليا، الدوحة، قطر.                             

 الجامعة األردنية. /بحث وتدريس/قسم العمل االجتماعي ساعدم     2006-2009

 لدى عدد من والسياسية االجتماعية واالقتصاديةباحثة )مكتبية وميدانية( في المجاالت      2001-2006

 الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية،مركز )مراكز الدراسات واألبحاث منها                            

 .(مركز ايبسوس ستات للدراسات واألبحاثو، الشرق األوسط للدراسات واألبحاثمركز                           
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 العمل االجتماعي/الجامعة األردنية( الخبرات في التدريس )في قسم

 (.1التدريب الميداني ) -

 (.2التدريب الميداني ) -

 (.3التدريب الميداني ) -

 الماجستيرالتدريب الميداني )العام( لطلبة  -

 مدخل الى العمل االجتماعي. -

 العمل االجتماعي األسري. -

 العمل االجتماعي مع األفراد. -

 العمل االجتماعي مع الجماعات. -

 مهارات العمل االجتماعي العام. -

 الميثاق األخالقي للعمل االجتماعي. -

 النظريات في العمل االجتماعي. -

 العمل االجتماعي مع الشباب. -

 مراحل الحياة. النماء االنساني عبر -

 ادارة المنظمات االجتماعية -

 

 

 :Peer reviewed Articles المحكمة األبحاث 

 باحث مشارك بحث بعنوان:

اآلثار النفسية واالجتماعية واالقتصادية والصحية لجائحة كورونا على كبار السن في األردن، )بث مقبول وسينشر 

 .مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العاليعمان: ،  (2022ديسمبر/ /4في العدد 

Albunian.N.A, Al-Olimat, H., Ghaboush, R. A., Alajmi, A. F & Alqdah.T.A (2021). 

The Effect of COVID-19 Pandemic on Mental Health of Healthcare Providers (HCPs) 

For Patient with Confirmed or Suspected Cases of COVID-19, Dirasat: Human and 

Social Sciences. Acceptable for publication. 

 
; Buniaian, Ghaboush, Reham AbuOlimat, Hmoud; -Alajmi1, Abduruhman Fahad; Al

Nada A. Al (2021): Social Avoidance and stigma among healthcare workers 
19 Patients in Saudi Arabia. Advance. -who deal with Coronavirus COVID

https://doi.org/10.31124/advance.14237312.v1Preprint.  
 

التكيف النفسي واالجتماعي مع الطالق: (. 2021القضاه، طالل، جمعة، وفاء. ) ، أبو غبوش، رهامعليمات، حمود

 Fisher Divorce Adjustmentدراسة على عينة من المطلقين والمطلقات في األردن باستخدام مقياس 
Scale.  ،)240-227: 2، ملحق 4، العدد48، المجلد دراسات )العلوم اإلنسانية واالجتماعية . 

 
Abu Ghaboush, Reham, Al-Qdah Talal, and Jomah  Wafa. (2020). “The Impact of Divorce on 

Children Living Conditions and Behaviors: A study on a Sample of Divorcees in 
Jordan”.  Journal of Social Sciences, Volume 9, Number 4;1531-1542. 

 
سمات حياة المطلقين وعالقاتهم قبل الطالق: دراسة على (. 2020ل. )، عليمات، حمود، القضاه، طالأبو غبوش، رهام

اإلنسانية  العلوم في العربية المجلة: وأبحاث دراسات مجلةعينة من المطلقات والمطلقين في األردن. 
  .dirassat.org-http://www.revue/.290-281: 13العدد األول، المجلد  ،واالجتماعية

  
 نزالء يواجهها التي (. "المشكالت2017.  )أبو غبوش، ريهامعليمات، حمود سالم، وريكات، عايد، الجازي، جمال، 

اإلنسانية  العلوم في العربية المجلة: وأبحاث دراسات مجلةاألردن".  في واحتياجاتهم والتأهيل االصالح مراكز
  .dirassat.org-http://www.revue/، السنة التاسعة26العدد ، واالجتماعية
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 لجان المناقشة واالشراف:

 االشراف:

رسالة ماجستير للطالبة ربى العقرباوي بعنوان "التدخل المهني لألخصائي االجتماعي  2021/2022الفصل الثاني 

األخصائيين االجتماعيين في حاالت األزمات: دراسة على عينة من حول برامج العنف القائم على النوع االجتماعي 

 العاملين في مؤسسة نور الحسين.

رسالة ماجستير للطالبة آالء سعدية بعنوان "التدخل المهني لألخصائي االجتماعي في  2021/2022الفصل الثاني 

 اضطراب مابعد الصدمة لضحايا الحرب في المنظمات غير الربحية.

 :لجان المناقشة

بعنوان "التحديات التي تواجه منال عنبتاوي الدكتورة  باشراف رسالة ماجستير الطالبة ساره طه  12/5/2022

 ضمن ترتيبات الرعاية البديلة"، عضو لجنة مناقشة.األطفال الالجئين غير المصحوبين 

التحديات التي تواجه رسالة ماجستير للطالبة سارا نفيعات باشراف الدكتورة هدى الحجاج بعنوان "  18/5/2022

 األخصائيين االجتماعيين العاملين في وزارة التنمية االجتماعية والوحدات الفرعية التابعة لها في محافظة جرش.

 عضو لجنة مناقشة.

رسالة ماجستير الطالبة هبة عبد السالم خنفر باشراف د. منال عنبتاوي بعنوان "دور األخصائي  19/5/2022

 عضو لجنة مناقشة. االصالح األسري التابعة  للمحاكم الشرعية في مدينة عمان.االجتماعي في مراكز 

بعنوان "واقع التعليم  باشراف األستاذ الدكتور ابراهيم أبوعرقوب رسالة ماجستير الطالبة سارة أبوعلي 4/9/2022

 عضو لجنة مناقشة. عن بعد وتحدياته للطلبة ذوي االعاقة في ظل جائجة كورونا في الجامعة األردنية انموذجا .

بعنوان"  باشراف األستاذ الدكتور ابراهيم أبوعرقوب رسالة ماجستير الطالبة آالء عبد الغني البدارنه 5/9/2022

 عضو لجنة مناقشة. ات الزوجية من وجهة نظر أعضاء مكتب االصالح األسري.العالقة بين عمل المرأة والخالف

 المؤتمرات والندوات:

دراسة على عينة من النزيالت : المشكالت التي تواجه نزيالت مراكز االصالح والتأهيل واحتياجاتهم" -

معاصرة في الدراسات اإلنسانية: تجارب  تاتجاها“عرضت في المؤتمر الدولي الرابع  ". في األردن

 مشارك(. باحث، )11/4/2018-10ومقاربات"، كلية اآلداب/الجامعة األردنية، 

 

عرضت في المؤتمر الدولي ، "مالمح من حياة المطلقين والمطلقات: االتصال الزواجي وحل الخالفات" -

"، كلية اآلداب/الجامعة األردنية، معاصرة في الدراسات اإلنسانية: تجارب ومقاربات تاتجاها“الرابع 

 مشارك(. باحث، )10-11/4/2018

-  “Adjustment to Divorce among Divorced women in Jordan” accepted at the 

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences Rome, Italy – 

September 1-4, 2016.  

 عضوية الفرق البحثية:

 Scopusمحكم معتمد لدى مجلة دراسات للعلوم االجتماعية واالنسانية الصادرة عن الجامعة األردنية والمصنفة 

q3 

- Research Group (Jordan and Saudi Arabia): The Psychosocial and Work-
Related Impacts of Coronavirus COVID 19 on Healthcare Workers and their 
families (2020-2021). 
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"خصائص نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل وأسرهم والعوامل المؤثرة على الجريمة وسبل الوقاية"  -
دن. )تم العلمي/االرالبحث العلمي/وزارة التعليم العالي والبحث  باحث رئيس/ بدعم من صندوق دعم

 (. 2016تسليم التقارير الفنية ربيع 
مشكلة الطالق في األردن )األسباب والعوامل والنتائج(، بحث مدعوم، عمادة  2/2011مساعد باحث:  -

 البحث العلمي، الجامعة األردنية.

ة "الطالق في االردن: العوامل المسببة والتأثيرات، والحلول المقترحة" من عمادة البحث العلمي/الجامع -

 .2008 االردنية.
 اتجاهات طلبة الجامعة األردنية نحو العنف الطالبي. 12/2007مساعد باحث:  -

 

 :شهادات المهنية والدورات التدريبيةال

 دورة تطوير قدرات أعضاء الهيئة التدريسية الجدد، مركز االعتماد والجودة، الجامعة ا           4-6/10/2022

 ( ساعة تدريبية.18األردنية )                                

 ، صادرة عن وزارة التعليم العالي(2100195ة العمل األكاديمي رقم )ساجازة ممار              12/1/2022

 والبحث العلمي، األردن.                               

 ، (6.5المحادثة ) (5.5( بعالمة )IELTSاجتياز امتحان اللغة االنجليزية )              30/12/2021

 المركز الثقافي البريطاني، عمان.                               

 ، مجمع اللغة العربية، عمان.للغة العربية شهادة الكفاية               19/9/2021

 دورة تدريبة التعلم والتعليم باستخدام األساليب الحديثة وتكنولوجيا التعليم الجازة ممارسة              12/1/2021

 العمل األكاديمي.                               

 دورة اجتياز امتحان التوفل، مركز االستشارات والخدمات الفنية، الجامعة األردنية،      14/1-15/2/2008 

 .األردن                               

   Responding to the abuse of with Mental Disabilities                            29-30/8/2008  

 ، مركز االستشارات والخدماتSPSSباستخدام الحاسوب  االحصائي دورة التحليل      26/6/2008-/8/6

 األردنية.لجامعة االفنية،                                

 (، المعهد الثقافي(IELTSدور تقوية لغايات اجتياز امتحان اللغة االنجليزية            11/2007

 البريطاني، عمان.                         

 دورة محادثة مستوى متقدم، مكتب صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية، الجامعة         4-16/5/2007

 األردنية.                             

    ، المركز السريع للكمبيوتر، عمان.قيادة الحاسوب  دورة                     2001

 خبرات في التنظيم وتنسيق النشاطات )قسم العمل االجتماعي ومكتب خدمة المجتمع في الجامعة األردنية(.

 األردنية عطوفة رئيس الجامعة برعاية  حملة التوعية بمرض سرطان الثدي 2022-2021-2019تشرين األول/

 التعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان.وب األكرم                            
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 تنظيم فعالية االحتفال باليوم العالمي لسالمة المرضى بالتعاون مع مستشفى الجامعة األردنية         20/9/2022

 للمسابقة الثقافية لكيلة اآلداب، الجامعة األردنية.تقديم اليوم الثاني                     2021

 لجنة تحكيم اليوم الختامي في المسابقة الثقافية لكلية اآلداب، الجامعة األردنية.عضو                   2019

 دور األخصائي االجتماعي في برامج التأهيل النفسي لضحايا التعذيب، ورشة عمل حول             2018تموز/

 مينسوتا لضحايا التعذيب.ز بالتعاون مع مرك                            

 معاليبرعاية و في مؤسسة الحسين االجتماعية االحتفال باليوم العالمي للعمل االجتماعي             2018آذار/

 األكرم. التنمية االجتماعية وزيرة                            

 عام لجميع األنشطة والفعاليات الالمنهجية في قسم العمل االجتماعي، المنسق ال  2017تشرين األول/

 األردنية. الجامعة                             

 ، األكرم وزيرة التنمية االجتماعيةمعالي االحتفال باليوم العالمي للعمل االجتماعي برعاية              2017آذار/

 اآلداب،الجامعة األردنية.كلية                             

 يوم طبي مجاني بالتعاون مع مستشفى العيون التخصصي، كلية اآلداب، الجامعة األردنية.           2017نيسان/

 دور األخصائي االجتماعي في التعامل مع ضحايا الحروب بالتعاون مع مركز مينسوتا               2017آب/

 ا التعذيب.لضحاي                            

 فعالية عرض قصص نجاح خريجي قسم العمل االجتماعي في المجال الوظيفي،    2017تشرين األول/

 االجتماعي، كلية اآلداب، الجامعة األردنية. قسم العمل                             

 امعة األردنية.االحتفال باليوم العالمي للعمل االجتماعي، كلية اآلداب، الج             2016آذار/

 قانون الضمان االجتماعي األردني بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان االجتماعي ومركز             2015أيار/

 الحسين الثقافي.                           

 التميز لقة نقاشية حول جائزة الملك عبد هللا الثاني للتميز ودورها في نشر وترسيخ ثقافةح       2015حزيران/

                           والجودة بالتنسيق مع مركز الملك عبدهللا الثاني للتميز ومركز الحسين الثقافي.                           

 ، الجامعة األردنية.باليوم العالمي للعمل االجتماعي االحتفال             2013آذار/

 )افطارات أيتام، بالتعاون مع مكتب خدمة المجتمع منها ة عدد من البرامج واألنشط   2013-2008تموز/

 وغيرها من البرامج واألنشطة. (وخاصة بالكتب  مةرفد مكتبات عا أيام طبية مجانية،                            

 ورشة عمل حول المحددات االجتماعية للصحة، معهد العمل االجتماعي بالتعاون مع  2011تشرين األول/

 منظمة الصحة العالمية.                            

 مؤتمر الفساد وآثاره على التنمية االقتصادية واالجتماعية برعاية دولة رئيس الوزراء،              2010آب/

 معهد العمل االجتماعي، الجامعة األردنية.                          

 معهد العمل The Science of Intervention Research“ورشة عمل حول "             2010أيار/
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 االجتماعي، الجامعة األردنية.                           

 :معهد العمل االجتماعي، الجامعة األردنية حولفي ورشة عمل              2010أيار/

: “Building an Evidence-based HIV intervention Using Clinical Trial 

 “A Case Study with Drug Involved Couples”.   

 تقييم برنامج التدريب الميداني لطلبة تخصص العمل االجتماعي، معهد العمل االجتماعي،           2009أيلول/

                                                              الجامعة األردنية.                          

 اللجان والمؤسسات:عضوية      

 اللجان االكاديمية:

 

عضو لجنة تطوير خطط التدريب الميداني لطلبة العمل االجتماعي، قسم العمل االجتماعي، الجامعة  -

 األردنية.

 التدريب الميداني لطلبة العمل االجتماعي، قسم العمل االجتماعي، الجامعة األردنية. تقييملجنة  -

 االجتماعي، الجامعة األردنية.اللجنة االجتماعية، قسم العمل  -

 معة األردنية.لجان تدقيق العالمات، كلية اآلداب، الجا -

 لجان االنتخابات الطالبية. -

 .المسابقة الثقافية لكلية اآلداب لجنة تحكيم -

 لجنة خدمة المجتمع في كلية اآلداب. -

 اللجنة الثقافية. -

 لجنة البروتوكول الصحي. -

 لجنة الدراسات العليا في القسم. -

 

 :والمهنية اللجان التطوعية والمجتمعية

 

 في جمعية األخصائيين االجتماعيين األردنية. مؤسس وفاعل عضو -

 لنساء األردني.مع امعهد التضامن  جمعية عضو في -

 متطوعة فاعلة مع مبادرة مدرستي. -

 متطوعة فاعلة مع مركز مينسوتا لضحايا التعذيب. -

 .مجال العمل االجتماعي مثل جمعية األسر التنمويةالناشطة في متطوعة في عدد من الجمعيات  -

 اللغات:

 ،شهادة الكفاية  للغة العربية     19/9/2021 : )اللغة األم( العربية اللغة 

 مجمع اللغة العربية، عمان.                                                                 

 ( المحادثة،6.5) IELTS (5.5)     30/12/2021  :اللغة اإلنجليزية 

 المركز الثقافي البريطاني، عمان.                                                                 

 المهارات الشخصية:

 مهارة عالية في استخدام منصات التعلم االلكتروني. -

 قدرة عالية على تحمل ضغط العمل. -

 مهارة في التواصل االجتماعي. -

 في بناء العالقات مع المؤسسات.عالية  مهارة  -

 مهارة في تنفيذ المشاريع واألنشطة والتشبيك مع المؤسسات والحصول على الدعم. -

 خبرة في المشاركة في إدارة المشاريع البحثية وفرق البحث. -
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 المعرفون:

  ، قطر،، معهد الدوحة للدراسات العليااألستاذ الدكتور حمود عليمات -

   :Hmoud.alolimat@dohainstitute.edu.qaEmail  ،0079430453789موبايل 

 

  ،جامعة الشارقة، االماراتالدكتور خليل هالالت،  -

 Emailkhalhalalat@sharjah.ac.ae : 00971543147182موبايل
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mailto:khalhalalat@sharjah.ac.ae
mailto:khalhalalat@sharjah.ac.ae

