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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 
 هيا حسين مدهللا الطراونة االســـــــم 
 عمان 25/3/1992 تاريخ ومكان الميالد 

 االداب الكلية 

 العمل االجتماعي القسم 

 
    المؤهالت الدراسية

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
 2014 الجامعة األردنية تماعيالعمل االج بكالوريوس 
 2015 الجامعة األردنية العمل االجتماعي ماجستير 
 2018 الجامعة األردنية علم اجتماع الدكتوراة  
 
 
 

  التخصص ومجاالت االهتمام
 
 الفلسفة في علم االجتماع التخصص العام 
 علم اجتماع التخصص الدقيق 

 ل االجتماعيعلم االجتماع/ العم مـجاالت االهتمام 
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  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

 
 العولمة وعالقتها بالجرائم المستحدثة في األردن 
 

 ملخصال 
مة العول هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين العولمة والجرائم المستحدثة في األردن من خالل دراسة عالقة

ن في لعاملياسية على المجتمع األردني، وذلك من وجهة نظر المحققين ابالعوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسي
 لمخدرات.االجرائم االقتصادية والجرائم اإللكترونية وجرائم بالعولمة عالقة على مديرية البحث الجنائي، وتم التركيز 

وصف طبيعتها، و العولمة ولتحقيق ذلك فقد تم استخدام منهج المسح االجتماعي حيث تم تحديد خصائص ظاهرة 
بحث رية الونوعية العالقة بين متغيراتها وأسبابها واتجاهاتها، وقد تكون مجتمع الدراسة من المحققين العاملين في مدي

 ( محققًا ومساعد محقق.168أقاليم )شمال، وسط، جنوب( والبالغ عددهم ) ةالجنائي موزعين على ثالث
 ية علىن للعولمة دورًا كبيرًا على العوامل االجتماعية والثقافتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أ

 لعواملاة بفارق بسيط، في حين كانت الثالمجتمع األردني وبنفس الدرجة، ثم جاءت العوامل االقتصادية في المرتبة الث
ر في همت بشكل كبيبالعولمة من غيرها من العوامل. كما أوضحت نتائج الدراسة أن العولمة سا عالقةالسياسية األقل 

نية ة الثالكترونية على المرتبة األولى، ثم جاءت في المرتبظهور الجرائم المستحدثة في األردن، حيث حازت الجريمة اإل
 المخدرات في الترتيب الثالث من بين الجرائم المدروسة. الجريمة االقتصادية، وأخيرًا كانت جريمة

 برزها ضرورة تفعيل دور وسائل األعالم للتوعية بمخاطر الجرائملى مجموعة من التوصيات أإوخلصت الدراسة 
ير لى تطو عالمستحدثة وعالقتها بالتغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية في المجتمع، إضافة الى العمل 

تسهيل لردن وتصنيفها قاعدة بيانات وتوحيدها بين جميع الجهات المهتمة والعاملة في مجال الجرائم المستحدثة في األ
 متابعتها.

 
 
 
 
 

   
  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
 2014_2011 القوات المسلحة االردنية إدارية  
 2016_2014 الخدمات الطبية الملكية اخصائية اجتماعية 

 2022_2016 الثقافة العسكرية/ الجامعة االردنية مكتب العلوم العسكرية 

 2022_2016 الجامعة األردنية محاضر غير متفرغ 
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  آخر خمس سنوات األبحاث العلمية المنشورة

 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( 
ياسات م السقييتالعلوم االجتماعية يف اجلامعة االردنية بعنوان:  جملة  هيا حسين الطراونة 

 (2018) االجتماعية لعمالة االطفال يف االردن.

 

 

 

 

  

  

 .االجتماعية لعمالة االطفال يف االردن 

 

 حسين مدهللا الطراونة  
 هيا حسين الطراونة

 برانمجلية ن:فاعنواجملة كلية الرتبية االساسية يف اجلامعة املستنصرية بع 
ينة عدى لعالجي معريف سلوكي يف خفض اضطراابت الرهاب االجتماعي 

 (2016)من مراجعي العيادات النفسية يف اخلدمات الطبية.

 
 ديةواالقتصا تماعيةاالج تابلتغريا وعالقتها العوملة جملة العلوم الرتبوية بعنوان: هيا حسين الطراونة 

 ديريةم يف عاملنيال نظر وجهة من) االردين اجملتمع يف والسياسية والثقافية
 (2018) .(اجلنائي البحث

  االردن(.يفحدثة ستجملة جامعة مؤته بعنوان)العوملة وعالقتها ابجلرائم امل  هيا حسين الطراونة 
(2020) 

 ضألعرااب وعالقته املوت قلق مستوىجامعة عمان العربية بعنوان )  هيا حسين الطراونة  
 (2021). (األردن يف املُسنني من عينة دىل السائدة االكتئابية

  Anas Nawafleh 
Haya tarawneh 

Hussein tarawneh 

 The Journal of  Asian social science 

Entitled: School Bullying Among Teen Students: Its 
Causes and Methods of Modification from Public 
School Teachers’ Perspectives at Lewa Al 
Jamea Directorate of Education in Jordan. (2021) 

  Anas Nawafleh 
Hussein tarawneh 

Haya tarawneh 
 

 The Journal of Multicultural Education  

Entitled: The Level of Ability for Career Decision 
Making Among A Sample of High School Students 
and its Effect on Their Future Profession. (2021) 
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  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
 
 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة  
    
    

    

    

 
  الدورات التدريبية

 
 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ

 2018 دوليينمعهد ماكين للقادة ال /TOTدورة  
 2022 ميكاديدورة  التعلم والتعليم واستخدام أساليب التدريس الحديثة لممارسة العمل اال 
   
   
   
 
 

  األنشطة التدريسية
 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسهاب قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العليا
   التربية الوطنية 
   مهارات التواصل 
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  العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية
 
 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها 

 
 التاريخ

   
   
   
   
 

  المنح والجوائز التي حصل عليها 
 
 التاريخ الجهة المانحة للجائزة ومكانها اسم الجائزة 
    
    
    
    
 
 


