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 عضوية / مجلس اإلدارة، أمناء 

 
 

 اآلن.-2013،  2030 سناريوهات االردنمدير مشروع  -

 

 اآلن.-2018جامعة فيالدلفيا  -عضو مجلس ادارة مركز الدرسات المستقبلية-

 

-بالمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا في األمانة العامة عضو اللجنة التوجيهية لوحدة السياسات  -  

7201  

 

المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( ، علم االجتماع ، المنطقة العربية ، منظمة األمم خبير -

 حتى اآلن. 2017

 

 اآلن.-2016الالجئين والهجرة القسرية ، مقرر لجنة وضع برنامج دبلوم مهني لدراسات-

 

 .2016،، وزارة التربية والتعليم عضو لجنة تعديل المناهج-

 

 .2016،المناهج، وزارة التربية والتعليم مرجعة عضو لجنة -

 

 . 2013 ،رئيس فريق إعداد استراتيجية الحد من العنف لدى الطلبة بالجامعات االردنية-

 

 اآلن.-2012اري الوطني لإلحصاء ، المجلس االستش  في  عضو-

  

 – 2010عي في األردن، عضو ورئيس لجنة السياسات االجتماعية / المجلس االقتصادي واالجتما -

2014. 

  

 .2014 – 2010، لهاشميةالجامعة ا   أمناء مجلسفي  عضو-

 

 .2010، وزارة التربية والتعليم،  رئيس الفريق الوطني لدراسة العنف المجتمعي في االردن -

 

 .2012 – 2006، صندوق التنمية والتشغيلفي  عضو تنفيذي-

 

 .2008 – 2006،  االذاعة والتلفزيون االردني ، عضو تنفيذي-

 

 .2008 – 2006البنك الدولي ، في الشرق األوسط  لمنطقةاالستشاري  عضو مجلس الجندر-

 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  ،مستشار اقليمي للسياسات االجتماعية -

 .2006،)االسكوا(
 



 

 /االبحاث والكتب والمنشورة العلمي االنتاج
 

-Water security in Jordan (Co-author)  in press, UNESCO , 2019 

 

- Syrian refugees and citizenship (co-author) , a chapter in the book” The 

Middle East in Transition, The Centrality of Citizenship”, Edward Elgar 

publishing, 2018 

 

 -Water Resources of Jordan: Political, Social and Economic 

Implications of Scarce Water Resources, (co-author), book, Springer 

international publishing, 2018. 

 

 -Sociology of extremism and terrorism in Jordan: empirical and 

analytical study (Co-author), Center for strategic studies-University of 

Jordan, 2018. 

. 

 -Introduction: New Challenges for the European Union in the Arab 

Mediterranean and the Revision of the European Neighborhood Policy , a 

working paper (co-author), European Foreign Affairs Review, Issue 1, pp. 

1–17. 

 

-Historical Legacies and Gender Attitudes in the Middle East , a working 

paper (co-author), The Economic Research Forum, No.1105. 2017 

 

-Migrants and Refugees: Impact and Future Policies .Case Studies of Jordan, 

Lebanon, Turkey and Greece, (Editor), European Institute of Mediterranean, 

September 2016 

 

-Economic and Social Integration of Migrants and Refugee in Jordan and 

Lebanon; a chapter in a study: 

Migrants and Refugees: Impact and Future Policies .Case Studies of Jordan, 

Lebanon, Turkey and Greece”, (first author), European Institute of 

Mediterranean, September 2016. 
. 

لدستوري في األردن )بحث مشترك ( ) باحث رئيسي( ،مركز الدراسات االستراتيجية ، االصالح ا-

 .2016الجامعة األردنية ،
 

 



-Migrants and Refugees: Impact and Future Policies .Case Studies of Jordan, 

Lebanon, Turkey and Greece, (Editor), European Institute of Mediterranean, 

September 2016. 

 

-Economic and Social Integration of Migrants and Refugee in Jordan and 

Lebanon; a chapter in a study:” Migrants and Refugees: Impact and Future 

Policies .Case Studies of Jordan, Lebanon, Turkey and Greece”, (first 

author), European Institute of Mediterranean, September 2016. 
 

 

-A 'Hybrid' Family Structure: Foreign Domestic Workers and the Economic 

Participation of Jordanian Women, European Journal of Social Science, Vol. 

51, No.2, 2016. 

 

 

-Levels and Determinants of Social Trust in the Arab World, British Journal 

of Humanities and Social Sciences, Vol. 13, No. 2, July, 2015. 

 

-Attitudes towards Gender Roles in Jordan,British Journal of Humanities 

and Social Sciences, Vol. 12, No.2, January, 2015. 

 

-Knowledge and Perceptions about Colorectal Cancer in Jordan, (Co-

author), Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol. 16, 2015. 

 

-Coping with the crisis, a review of the response to Syrian Refugees in 

Jordan, October, 2014. 

 

-The Role of Civil Society Organizations in the Political Reform Process in 

Jordan, European Journal of Social Sciences, Vol. 41, No. 4, February, 2014. 

  

 

تعدد الزوجات : محدداته وآثاره في المجتمع االردني : دراسة تحليلية، )بحث مشترك ( )باحث -

، الجامعة  2العدد ،  41رئيسي ( ، مجلة دراسات، سلسلة العلوم االنسانية واالجتماعية ، المجلد 

 .2014االردنية ، 

 

 

-Economic Returns to Education in Jordan 2012-1999, (First author), Center 

for Strategic Studies, University of Jordan, 2014. 

 

 



التباينات الحضرية والريفية وآثارها في المجتمع االردني : دراسة تحليلية ،)بحث مشترك(  ،المجلة -

 . 2013، الجامعة االردنية ،  3، العدد  6االردنية للعلوم االجتماعية ، المجلد 

 

-The ‘Hirak’ Political Movement in Jordan; a chapter in the book: “The 

Revolutions of Salvation from Tyranny: Case Studies.” The Arab Network 

for the Study of Democracy, Shrouq Al-Kitab, Beirut, 2013. 

 

-The Role of Civil Society Organizations in the Political Reform in Jordan, 

Center for Strategic Studies and Foundation for the Future, Amman, Jordan, 

2013. 

 

تمايزات النوع االجتماعي وعالقته بوفيات االطفال في االسرة االردنية :دراسة تحليلية ، )بحث -

 .2012، الجامعة االردنية ،  1، العدد  5مشترك ( ، المجلة االردنية للعلوم االجتماعية ،المجلد 

 

-Violence against Women in Jordan: Perceptions, Prevalence, and 

Availability of Services, Jordan Center for Social Research, Amman, Jordan, 

August 2011. 

 

 

مسألة الخصوبة السكانية : رؤية تحليلة في ضوء نتائج الدراسات السابقة ، ) بحث مشترك (، -

 . 2011،  2، العدد  27سلسلة العلوم االنسانية واالجتماعية ، المجلد 

 

-Arab Women and the Arab Spring: The Revolution Within, Orient. Vol. 52, 

No. 3, 2011.  

 

-Social Violence in Jordan: Reality, Causes, and solutions, Research Team 

Leader, Ministry of higher Education, Amman, 2010. 

 

-Youth Values in Jordan, National Survey, Ministry of Social Development, 

Amman, Jordan, 2009. 

 

 

-Youth Unemployment from a Social Policy Perspective, Population and 

Development Journal, Higher Population Council, Amman, Jordan, 2008.  

 

 

-The Economic Marginalization of Jordanian Women, United Nations Fund 

for Women, 2008. 

 



-Co-author of Linkages with Social and Cultural Issues; a chapter in the 

book: "Water Resources in Jordan: Evolving Polices for Development, the 

Environment, and Conflict Resolution." Edited by Munther Haddadin, 

Resources for the Future, Washington, D.C., USA, 2006. 

 

-Family Violence in Jordan: Awareness, Perceptions, and Prevalence: 

National Survey, The National Family Council, Amman, Jordan, 2006. 

 

-The Role of the Media in Social Change and the Development of Civil 

Society in the Arab World; a chapter in the book: "The Arab Media in the 

Information Age. The Emirate Center for Strategic Studies, United Arab 

Emirates, 2006. 

 

 

 -Human Resource Issues and the Labor Market, A chapter in Jordan 

Country Profile, Economic Research Forum, Cairo, 2005.                  

 

 .  2005أخالقيات البحث االجتماعي ،  المجلة الفلسفية العربية، الجمعية العربية الفلسفية، -

 

 .2005البناء الطبقي للمجتمع األردني، مجلة أبحاث اليرموك، جامعة اليرموك، -

 

  

كتاب "النوع االجتماعي النوع االجتماعي والتحول الديمقراطي: رؤية دول الجنوب، فصل في -

والتحول الديمقراطي في المنطقة العربية"، تحرير د. عاطف عضيبات وروان بهو، المركز اإلقليمي 

 .                                                         2004لألمن اإلنساني في المعهد الدبلوماسي األردني،

 

لمرحلة األساسية في األردن، مجلة دراسات سلسلة العلوم األدوار الجندرية في الكتب المدرسية ل- 

 .                                   2003، 1، العدد30االجتماعية واإلنسانية، الجامعة األردنية، المجلد 

 

 .          2003التنمية االجتماعية في األردن، المركز األردني للبحوث االجتماعية، عمان، األردن،-

 

 .      2003أزمة مفتوحة ،)بحث مشترك(، مركز الدراسات االستراتيجية، الجامعة األردنية، معان: -

 

-Teen life in the Jordan, “Teen life in the Middle East”, Edited by Ali Akbar 

Mahdi, Greenwoods press, 2003.   

 

األساسية في األردن، مجلة دراسات، األدوار الجندرية في الكتب والمناهج المدرسية للمرحلة -

 .2003الجامعة األردنية،

                                                                   

 



دور المشاريع الصغيرة في الحد من الفقر والبطالة في األردن ،)محرر أكاديمي(، دار قنديل للنشر، -

                                                                                                                                                                             .                             2002عمان، 

 

لوم عالعالقة بين مستويات تعليم الزوجة وسلوكها اإلنجابي في األردن، مجلة دراسات سلسلة ال-

 .                                2002، الجامعة األردنية، عمان، 2001، )ملحق(، 28االجتماعية، المجلد 

 

تقييم اآلثار االقتصادية واالجتماعية لقروض برنامجي األسرة المنتجة وصناديق االئتمان المنفذتين -

ية واالجتماعية لغربي آسيا )األسكوا(، من قبل وزارة التنمية االجتماعية في األردن، اللجنة االقتصاد

 .                                                                      2002األمم المتحدة، نيويورك، 

 

االنتخابات النيابية األردنية: تحليل سوسيولوجي، فصل في كتاب "دراسات في االنتخابات النيابية - 

 .                                                             2002للنشر، عمان،  "، دار سندباد1997األردنية 

 

-Contraceptive Adoption Process in Jordan, Commercial Market Strategies, 

USAID, Washington, 2001.                                                               

 

طوعون في العالم العربي ،)الباحث الرئيسي(،الشبكة العربية للمنظمات غير التطوع والمت-

 ، )تمت ترجمته إلى اللغة اإلنجليزية(.                                                        2000الحكومية، القاهرة،

 

لخبراء العرب مراجعة نقدية لسياسات الحد من الفقر: حالة األردن؛ فصل في كتاب "اجتماع ا-

، اللجنة 8لتحسين الظروف المعيشية في منطقة األسكوا"، سلسلة دراسات مكافحة الفقر، رقم 

 .                                          1999االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، األمم المتحدة، نيويورك، 

 

-State and Religion in Jordan, the Academic Society for the Study of 

International Affairs, East Jerusalem, 1996. 

 

-Class Structure and Social Inequality in Amman City: Amman: The City 

and Society (ED) Seteny Shami and Jean Hanoyer, Amman: The City and 

Society (ED) Seteny Shami and Jean Hanoyer, 1996. 

 

اتجاهات المواطنين األردنيين نحو عمل المرأة ،)بحث مشترك( )باحث رئيسي(، صندوق األمم -

 )مونوغراف(. 1996المتحدة للسكان ووزارة التخطيط، عمان، 

 

المرأة والمشاركة السياسية في األردن ،)بحث مشترك( )باحث رئيسي(، مركز الدراسات -

 ، )مونوغراف(.1994دنية، عمان، االستراتيجية، الجامعة األر

 

 -“Then and Now”: Treatment of Social Theorists in Social Theory 

Course,(Co-Author), Teaching Sociology, Vol.20, No. 1, California State 

University, 1992.                                                                                               

 



-Social Development in Jordan, National Center for Educational Research 

and Development, Higher Council for Science and Technology, Publication 

number 9, 1992.                                                                                    

 

 العالقة بين مستويات تعليم الزوجة وسلوكها اإلنجابي في األردن، مجلة دراسات، الجامعة األردنية.-

 

 

 

 

 
 المشاركة في المؤتمرات / تقديم أوراق عمل

 
 

“2017 European Think Tank Summit”, organized by Chatham House the 

Royal institute for international affairs, March 1-2 /2017, London –England.. 

 

ورقة  من خالل تقديم ورشة عمل بعنوان " التأثير اإلقليمي للنزاعات المسلحة في المنطقة العربية"-

تنظيم لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية  "أثر الالجئين السوريين على االردن" عمل بعنوان

 لبنان.-، بيروت 9/12/2016-7لغرب آسيا )اإلسكوا(،تاريخ 

 

المعهد اإليطالي للدراسات تنظيم  "  Euro-Med /think Tank Forumمؤتمر بعنوان " -

 ايطاليا.-، روما 2/12/2016-29/11 ، تاريخ السياسية الدولية

 

-بيروت حو "التكامل المالي اإلقليمي" ،تنظيم منظمة االسكوا–اجتماع فريق الخبراء اإلسكوا  -

 لبنان.–، بيروت  25/11/2016-23بيروت،تاريخ

 

:االنعكاسات على الدول المضيفة " تنظيم جامعة يورك /كندا ،  مؤتمر بعنوان "الهجرة/اللجوء -

 .كندا –،تورنتو  16/10/2016-11تاريخ 

 

االورومتوسطية :التعاون الدولي في تقاسم االعباء "  ةاشية بعنوان " الالجئين في المنطقة نقحل-

جئين ومركز دراسات الشرق األوسط ، كلية الشؤون الدولية تنظيم مركز دراسات الهجرة والال

 .مصر–القاهرة  6/10/2016-4تاريخ ،والسياسات العامة ، الجامعة االمريكية 

 

" تنظيم مركز الدراسات ----" في مؤتمر بعنوان "----جلسة بعنوان "  متحدث رئيسي في-

-11االستراتيجية ومركز الشرق األوسط المعاصر في جامعة الدينمارك  وجامعة القاهرة ، تاريخ 

 .مصر–القاهرة   13/5/2016

 

ث البحو ورشة عمل بعنوان " اطالق اجندة عربية لمعالجة ازمة الالجئين السوريين " تنظيم مركز-

 .مصر–القاهرة  6/5/2016-3الدولية والمركز اللبناني للدراسات تاريخ 

 



ورشة العمل االقليمية بعنوان " مساهمة مراكز البحوث الجامعية في تطوير السياسات "من خالل  -

تقديم ورقة عمل بعنوان " دور مركز الدراسات االستراتيجية بالجامعة االردنية في صناعة 

–بيروت  23/4/2016-20االردن " تنظيم الجامعة االمريكية في بيروت ، تاريخ السياسات في 

 .لبنان

 

 

 صامع معهد -بيروت في األميركية الجامعة تنظيم "العربية للجامعات المدني الدور"بعنوان  مؤتمر -

 .لبنان–بيروت ، 22/4/2016-21 تاريخ،  فارس

 

" ، تنظيم "الشبكة العربية 2011العربية منذ عام ورشة عمل "التطورات السياسية في البلدان -

الجامعة االميركية  لدراسة الديمقراطية" و"معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية"

 .لبنان–بيروت  ، 18/3/2016-تاريخ  17في بيروت ،

 

 

ة للعام المنطقة العربياجتماع لخبراء االسكوا لمناقشة تقرير التطورات االقتصادية واالجتماعية في -

 لبنان.-، بيروت20/3/2016-16بيروت ، تاريخ -، من تنظيم االسكوا2015

 

ندوة بعنوان:" عالمنا عالم واحد... التحديات امامنا مشتركة من خالل تقديم ورقة عمل حول" المدن -

مع مركز  لتعاونوأهم الملفات التي تواجهها" من تنظيم مؤسسة عبدالعزيز سعود البايطين الثقافية با

 ، اكسفورد، بريطانيا.26/12/2015-23الشرق االوسط في جامعة اكسفورد تاريخ 

 

 the eastern Mediterranean in 2020 recommendations policy andمؤتمر "  -

scenarios possible  من تنظيمHellenic foundation for European and foreign 

policy (ELIAMEP تاريخ )اليونان.-، اثينا22/10/2015-21 

 

اجتماع خبراء االسكوا لمناقشة الوضع االقتصادي االقليمي الحالي وآفاق المستقبل، من تنظيم اللجنة -

 لبنان.-، بيروت16/5/2015-14بيروت تاريخ –االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا" االسكوا 

 

ان:" األسرة العربية في مرحلة التحول: المؤتمر السنوي لمعهد الدوحة الدولي لألسرة بعنو -

 قطر-، الدوحة5/5/2015-2التحديات والقدرة على البقاء"، من تنظيم المعهد الدولي لألسرة تاريخ 

 

ندوة  حول "دور المجتمع المدني في التأثير على السياسات االجتماعية في ظل بيئة متغيرة"، من  -

 لبنان.-، بيروت18/4/2015-14تنظيم الجامعة االمريكية ، تاريخ 

 

ورشة عمل بعنوان "سيناريوهات المستقبل لألردن وتركيا: تأثير األزمة السورية على الفئات  -

 –، لندن 4/12/2014-1، تاريخ  Chatham houseاالجتماعية والبيئة والسياسية" من تنظيم 

 بريطانيا.

 



ث رئيسي :" مواجهة التطرف مؤتمر مواجهة التطرف في العراق وسوريا: منظور اقليمي، متحد-

-13في العراق وسوريا: منظور أرني، من تنظيم معهد شرق غرب في بروكسل تاريخ 

 ، بروكسل.14/11/2014

 

المؤتمر الدولي الرابع بعنوان:" التغيرات الثقافية واالقتصادية: منظور عبر قطري من خالل -

ثقة في العالم العربي"،من تنظيم  المشاركة في كلمة افتتاحية بعنوان:" مستويات وتحديات ال

Laboratory for Comparative Social Research موسكو12/11/2014-9، تاريخ ،- 

 روسيا.

 

للمشاركة في مؤتمر العلمي الرابع بعنوان" التغيرات االجتماعية والثقافية من منظور مقار: القيم -

حو المساواة بين الجنسين في العالم والحداثة" من خالل تقديم ورقة عمل بعنوان:" االتجاهات ن

 Laboratory for Comparative Social Researchالعربي: دراسة امبريقية، من تنظيم  

 روسيا. -، موسكو4/4/2014-30/3تاريخ 

 

المؤتمر العالمي الثالث بعنوان" التغيرات الثقافية واالقتصادية من منظور عبر قطري" من خالل -

مر " الهوية لدى الالجئين الفلسطينيين واتجاهاتهم نحو الحل النهائي"، من متحدث رئيسي في المؤت

 17/11/2013-12، تاريخ Laboratory for Comparative Social Researchتنظيم  

 روسيا. -موسكو

 

 

 

، االتحاد 10/10/2013-8ندوة حول اتخاذ القرار المبني على االحصاءات واالدلة ، تاريخ  -

 ل.بروكس -االوروبي

 

المشاركة في لقاء مراكز البحوث العربية، دور مراكز البحوث والدراسات من تنظيم الجامعة -

 لبنان.-، بيروت25/9/2013-22بيروت، تاريخ -االمريكية

 

المؤتمر "االقليمي حول قضايا السكان والتنمية في المنطقة العربية"، تنظيم جامعة الدول العربية  -

-23واالجتماعية لغربي آسيا)االسكوا( وصندوق االمم المتحدة، الفترة من واللجنة االقتصادية 

 مصر.-، القاهرة27/6/2013

 

مؤتمر  بعنوان ازدياد المشاركة في الحياه العامة في المنطقة والعالم من تنظيم جامعة قطر، تاريخ  -

 قطر.-،  جامعة قطر الدوحة13-16/3/2013

 

تدامة واالنصاف بين التخطيط والواقع من خالل تقديم ورقة عمل المشاركة في مؤتمر  التنمية المس-

بعنوان:" السياسات االجتماعية في حقبة ما بعد التحوالت السياسية في المنطقة العربية"، من تنظيم 

 ُعمان. 18/2/2013-15الجمعية االقتصادية الُعمانية، تاريخ 

 



ستراتيجية في الوطن العربي تحوالت للمشاركة في مؤتمر لمراكز الدراسات السياسية واال -

جيوستراتيجية في سياق الثورات العربية، من تنظيم المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 

 قطر. -، الدوحة16/12/2012-14تاريخ 

 

مؤتمر بعنوان :" برامج العلوم االنسانية في الجامعة العربية" من تنظيم الهيئة اللبنانية للعلوم -

من خالل تقديم ورقة بعنوان:" حول العلوم السياسية في  30/11/2012-29تاريخ  التربوية،

 لبنان.-األردن". بيروت 

 

مع وفد اكاديمي من ترشيح االمير الحسن بن طالل  Center European Universityزيارة -

 ، بوادبست.26/9/2012-23وعقد ورشة عمل بعنوان:" االصالح السياسي في األردن"، تاريخ 

 

، جامعة 28/4/2012-25"، تاريخ Arab uprising narratives contestingمؤتمر بعنوان:"-

 لند، السويد.

 

مؤتمر بعنوان " اثر الربيع العربي على المنطقة" من تنظيم وزارة الخارجية اليابانية، وتقديم ورقة -

-5ردن في عملية السالم، بعنوان:" اثر الربيع العربي على االنظمة الملكية"، ومداخلة حول دور  األ

 ، اليابان.11/3/2012

 

ورشة عمل اقليمية لمناقشة تقرير االقليمي االول ودليل مراقبة الحقوق االقتصادية واالجتماعية، -

 لبنان.-، بيروت10/2/2012-9تاريخ 

 

متحدث رئيسي في الندوة الدولية بعنوان:" السياسات في الشرق األوسط: التحديات والفرص"، من -

 ، رومانياIon  ،CONEAنظيم المعهد السياسي واالقتصادي للشرق االوسط بالتعاون مع ت

 

المنتدى الدولي حول التنمية بالمشاركة وتسوية النزاعات: مسار االنتقال الديمقراطي والعدالة -

 لبنان. -، بيروت25/11/2011-22االجتماعية، تاريخ 

 

ظيم المجلس االقتصادية واالجتماعي االوروبي ندوة حول "الشباب في الشرق األوسط" من تن -

 فرنسا. –، باريس 5/10/2011-2تاريخ 

 

 

اإلعالم العربي وعصر المعلومات، مركز اإلمارات للدراسات االستراتيجية، أبو ظبي، اإلمارات -

. تم تقديم ورقة عمل بعنوان: "اإلعالم العربي وأثره في التغير 11/01/2005-9العربية المتحدة، 

              االجتماعي وتطوير المجتمع المدني في العالم العربي".                              

 

/أكتوبر 14-12األحزاب العربية: "الواقع وآفاق التغيير"، المركز اللبناني للدراسات، بيروت، -

 . تم تقديم ورقة عمل حول " األحزاب األردنية".                                                        2004

 

/ 20-19ز األردني للبحوث االجتماعية، عمان، اإلعالم الحديث والشباب في العالم العربي، المرك-

 ، تم تقديم ورقة عمل حول: "اإلعالم الحديث والهوية".                       2004كانون األول 



 

المجتمع المدني في األردن: الواقع والطموح، الجمعية األردنية للثقافة والعلوم، عمان، كانون الثاني -

 . تم تقديم ورقة عمل حول: "المعوقات الثقافية لتطور المجتمع المدني في األردن".       2004

 

ة. تم تقديم ورقة عمل المرأة والتنمية السياسية، اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، الجامعة الهاشمي-

 .    2004تموز  3بعنوان: "الواقع االقتصادي واالجتماعي وأثره على التنمية السياسية للمرأة". 

 

ورشة عمل "توظيف مفاهيم التنمية السياسية في المناهج والكتب المدرسية"، وزارة التنمية -

ف "االستراتيجية المقترحة لتوظيالسياسية ووزارة التربية والتعليم، تم تقديم ورقة عمل بعنوان: 

مفاهيم التنمية السياسية في المناهج والكتب المدرسية"، ُعرضت في نـــادي المعلمين/اربد 

 .   21/08/2004، وجامعة مؤته/ الكرك 21/08/2004، ونادي المعلمين/ عمان 17/08/2004

 

-New Communication Media in the Arab World- A revolution in everyday 

life, World House of Culture, June 28 – July 1st, 2004, Berlin, Paper 

Presented “The Impact of Transnational Media on Political Change in the 

Arab World.                                                             

 

-The Application of Survey Research to Governance Issues in the Middle 

East and North Africa Region, Organized by the World Bank and the 

Lebanese Center for Policy Studies, 23-30 July, 2004, paper presented: The 

State of Survey Research on Governance in Jordan.                             

 

-The Arab Women Movement and Civil Society Conference, organized by 

The world House of Culture,Berlin,Germany,25-26 April,2003. Paper 

presented: The Impact of T.V-Satellite and the Internet on Arab Women.                                                                                                              

 

-The Globalization and Social Integration in the Mediterranean Region, 

Organized by the North-South Center of the Council of Europe and the 

Center for Developing 21-Societies of the University of Cairo. Alexandria, 

June 21st, 2002. Paper presented: Globalization and Social Cohesion in 

Jordan.  

 

-The regional workshop on "Globalization and Societal Change in the 

Mediterranean Region", Organized by the Lebanese Center for Policy 

Studies and Konrad Adenaour Foundation. May 12th, 2002. Beirut, 

Lebanon. Paper presented: Globalization and Polarization in Jordan.                         

 

-The Globalization and Social Integration in the Mediterranean Region, 

Globalization, Organized by the North-South Center of the Council of 

Europe and the Center for Developing Societies of the University of Cairo. 



Nov.23-30, 2001. Paper Presented: Poverty, and Social Integration in 

Jordan.                                                                                                                

 

--The Globalization: South-South Dialogue, workshop, organized by 

UNDP/New York Beirut, Feb. 26th - March 1st, 1999 paper presented 

Globalization and Social Policy in Jordan with Emphasis on Social 

Protection Policies 

 

-The Current Issues of women in Jordan Conference, 28-29 March, 

University of Jordan, 2001. Paper presented Gender Division of Labor and 

Decision-Making Process in Pastoral Society in Jordan.                               

 

-The Arab-American Relations conference, April 3-5, University of Jordan, 

1999. Paper presented: The Impact of Information Revolution on Civil 

Society in the Arab World.  

 

، تقديم ورقة بعنوان: أثر ثورة 1999نيسان  5-3األمريكية، الجامعة األردنية،  –القات العربية الع-

 المعلومات على المجتمع المدني في العالم العربي.                                                   

 

ي ة واالجتماعية لغرباجتماع الخبراء لتحسين ظروف المعيشة في دول األسكوا، اللجنة االقتصادي-

نوفمبر  18-16آسيا، ورقة عمل بعنوان: "مراجعة نقدية لسياسات الحد من الفقر: حالة األردن". 

 ، القاهرة.                                                                                               1997

 

-Civil Society and Public Space in Amman City. The British Society for 

Middle Eastern Studies, 5-7 July, Oxford University, 1997. 

                            

-The conference on the Role of Higher Education in Development, Irbid 

Private University, Irbid, 15-17 July 1996. Paper presented: The Role of 

Higher Education in the Development of Human Resources in the Context of 

Comprehensive Development.                                                       

 

--The international conference on Human Settlements (Habitat) as part of a 

project on civil society in Muslim Cities, June 1st-10th, Istanbul, 1996. 

Paper presented: Civil Society in Amman City.                                              

 

-The Euro-Arab Dialogue on Education and Ideology conference, Ankara, 

October13- 15, 1994. Paper presented: The Impact of Ideology on 

Educational Reform in Jordan. 

 



-The 89th Annual Meeting of the American Sociological Association, Los 

Angeles, 5-9, 1994. Paper presented: Women, Democracy and Political 

Participation in the Middle East.                                                                     

 

--The French Association for the Study of Arab and Muslim Societies 

Conference, Strasbourg, June 30-July 3rd, 1994 paper presented: Jordanian 

Attitudes Towards Women's Political Participation.                                     

 

--The International Nursing Association Conference, University of Jordan, 

September 1416, 1993. Paper presented: The Changing Gender Roles in 

Jordan.                                                                                                 

 

--Amman: the City and Society Conference, University of Jordan, June 6-9, 

1993. Paper presented: The Class Structure and Social Inequality in Amman 

City.                                                                                                      

 

-The "Social and Economic Consequences of the Gulf War on the Middle 

East", the American University of Cairo, April 24-28, 1992. Paper 

presented: The Social and Economic Impact of the Gulf War on Jordan.   

 
 

 

 

 المنح الدراسية / جوائز
 

 

 الجوائز العلمية الحائز عليها:

 .2001األردن، جائزة الدولة التشجيعية للعلوم االجتماعية، وزارة الثقافة، عمان،       -

 .1997، جامعة برلين الحرة، ألمانيا، DADDمنحة الـ      -

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللجان العلمية الوطنية واإلقليمية  
 

 

  

 .2002-2001العلوم االجتماعية ، كلية العلوم االجتماعية، جامعة األردن،  لجنة-



 

MERC Selection Committee, 1991-2001-. 

 

البحوث الشابة نظمت من قبل مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث اللجنة العلمية لمسابقة -

 . 2005،  )كوثر(

 

لجنة االختيار العلمي للمنح الدراسية للدكتوراه األردني. دراسات أللمانيا، الجامعة األردنية، -

2005. 

 

 .لجنة التنمية الوطنية للمرأة، وزارة التخطيط، األردن-

 

 .الوزراء، األردن ةساالفقر في األردن، رئلجنة استراتيجية الحد من -

 

 .لجنة دراسة والتخفيف من وطأة الفقر في منطقة اإلسكوا-

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظيم ورشات عمل ومحاضرات وحلقات نقاشية /تنظيم المؤتمرات
 

 

 

 ، 9/2016 /6 تاريخ حوار خاص بعنوان " مآالت الربيع العربي و استحقاقات المرحلة الراهنة"-

 الجامعة األردنية. -الدراسات االستراتيجيةمركز 

 

 تاريخ ةاألردني والصيني من األزمة السوريلقة هدفت لألطالع على افق الدور جلسة حوارية مغ -

 الجامعة األردنية. -مركز الدراسات االستراتيجية ،23/8/2016

 

مركز الدراسات  ، 2016 8/ 16تاريخ ن حفل اطالق نتائج المسح الوطني لعمل االطفال في االرد-

 الجامعة األردنية. -االستراتيجية

 

مركز الدراسات  ،8/2016/ 11تاريخ ورشة عمل بعنوان " األردن في شرق أوسط طائفي جديد" -

 الجامعة األردنية. -االستراتيجية

 



الموقف الصيني من األزمات  والدور الدولي المتصاعد للصين  لقاء حواري خاص ومغلق لمناقشة -

 الجامعة األردنية. -مركز الدراسات االستراتيجية ،2016 /8/ 9تاريخ اإلقليمية واإلرهاب 

 

مركز الدراسات  التحوالت في الشرق األوسط وأثرها على الشعوب والحدود والدولمؤتمر -

 .2016/ 7/18تاريخ  معهد الشؤون الدولية في روما والمركزالجامعة األردنية و -االستراتيجية

 

الجامعة  -مركز الدراسات االستراتيجية 2016 /5/ 31ي تاريخ إطالق كتاب "األمن الغذائحفل  -

 األردنية.

 

 /4/ 3تاريخ جلسة حوارية مغلقة بعنوان  "تطورات المشهد االيراني وانعكاساته االقليمية"  -

 .الجامعة األردنية -مركز الدراسات االستراتيجية ،2016

 

 اريخت " مصادر مياه نهر االردن في إطار التحوالت السياسية اإلقليمية جلسة حوارية مغلقة بعنوان -

 .الجامعة األردنية -مركز الدراسات االستراتيجية ،2016 /3/ 24

 

مؤتمر المهاجرين والالجئين: األثر والسياسات المستقبلية "دراسة حاالت من األردن وتركيا ولبنان  -

 .الجامعة األردنية -مركز الدراسات االستراتيجية ،3/2016/ 22تاريخ وايطاليا واسبانيا واليونان"

 

 13ختاري لقاء حواري خاص الستعراض أهم التطورات في السياسة الفرنسية نحو قضايا المنطقة -

 .الجامعة األردنية -مركز الدراسات االستراتيجية ،2016/ 3/

 

ودية للقضايا اإلقليمية والعالقات لقاء حواري خاص ومغلق الستعراض رؤية المملكة العربية السع -

 .الجامعة األردنية -مركز الدراسات االستراتيجية ،2016/  3/ 8مع المملكة االردنية الهاشمية تاريخ

 

 

، مركز الدراسات 9/2/2016محاضرة بعنوان:" األزمة اليمنية: السيناريوهات المستقبلية" تاريخ  -

 الجامعة األردنية. -االستراتيجية

 

حوارية بعنوان:" االتفاق النووي مع إيران وانعكاساته على المنطقة واألردن" تاريخ جلسة -

 الجامعة األردنية. -، مركز الدراسات االستراتيجية29/7/2015

 

، 26/5/2015محاضرة بعنوان :" اإلخوان المسلمون: األزمة واألفق"، يوم الثالثاء الموافق  -

 األردنية. الجامعة -مركز الدراسات االستراتيجية

 

، مركز  14/4/2015ندوة بعنوان:" اإلسالم السني بين االصولية الدينية والنفوذ اإليراني" تاريخ -

 الجامعة األردنية. -الدراسات االستراتيجية

 

 

حلقة نقاشية بعنوان " خارطة القوى الشيعية في العراق: االيديولوجيا؛ النفوذ والدور" تاريخ -

 الجامعة األردنية. -ت االستراتيجية. مركز الدراسا8/4/2015



 

جلسة حوارية مغلقة بعنوان " األجواء في إيران حول الصفقة النووية ، و الملفات اإلقليمية و  -

الجامعة -، مركز الدراسات االستراتيجية2015آذار 19الصراع الداخلي " ، يوم  الخميس الموافق 

 األردنية.

 

على غزة: التداعيات االستراتيجية على األردن و فلسطين" ، ورشة عمل بعنوان : " بعد العدوان  -

 الجامعة األردنية.-، مركز الدراسات االستراتيجية2014آب  27يوم األربعاء الموافق 

 

ورشة عمل بعنوان:" التبادالت على الشرق االوسط: تركيا واألردن العالقات داخل بيئة إقليمية  -

الجامعة األردنية بالتعاون مع مركز  -االستراتيجية ، مركز الدراسات26/5/2014متغيرة"، 

 (.ORSAMالدراسات االستراتيجية في الشرق االوسط )

 

ورشة عمل بعنوان:" ما بعد كيري: المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية"، يوم الخميس الموافق  -

 الجامعة األردنية. -. مركز الدراسات االستراتيجية23/1/2014

 

ن "التحوالت االستراتيجية اإلقليمية في الشرق األوسط وتداعياتها على األردن" محاضرة بعنوا -

 الجامعة األردنية. -، مركز الدراسات االستراتيجية30/12/2013،يوم  االثنين الموافق 

 

، مركز 2013آذار  21ندوة بعنوان :"حالة  العلوم االجتماعية واإلنسانية في األردن" تاريخ  -

 عمان. -الجامعة األردنية بالتعاون مع المعهد البريطاني-راتيجيةالدراسات االست

 

ورشة عمل حول " العالقة بين البرلمان والحكومة: آفاق إصالح النظام البرلماني"، يوم االحد -

 الجامعة األردنية. -، مركز الدراسات االستراتيجية2013كانون الثاني  20الموافق 

 

"أثر الربيع العربي على االقتصاد األردني" الثالثاء الموافق  ورشة عمل لمناقشة نتائج دراسة -

 الجامعة األردنية. -، مركز الدراسات االستراتيجية18/9/2012

 

، مركز 6/3/2012ورشة عمل حول: "اآلثار المتوقعة للربيع العربي على االقتصاد األردني"  -

 الجامعة األردنية. -الدراسات االستراتيجية

 

مغلقة حول :"االنتخابات البرلمانية القادمة: آفاق المشاركة وجدوي المقاطعة"، يوم  حلقة نقاشية -

 الجامعة األردنية. -، مركز الدراسات االستراتيجية22/2/2012األربعاء 

 

، 3/11/2011الحلقة النقاشية حول:" قانون الهيئة االنتخابية المستقلة ". يوم الخميس الموافق -

 الجامعة األردنية. -تيجيةمركز الدراسات االسترا

 

الحلقة النقاشية المغلقة حول: "التعديالت الدستورية المقترحة من اللجنة الملكية لمراجعة الدستور" -

 الجامعة األردنية. -، مركز الدراسات االستراتيجية10/9/2011يوم السبت الموافق 

 



 11ألردن" يوم االثنين الموافق ورشة عمل حول :"السيناريوهات المحتملة في سوريا وأثرها على ا-

 الجامعة األردنية. -. مركز الدراسات االستراتيجية2011أب /

 

 

 

 

 

 

 
 نشاطات أخرى

 
 

باكستان، برعاية المعهد الديمقراطي الوطني،  مراقب دولي لالنتخابات، االنتخابات البرلمانية،

 1993واشنطن، 

 

التشريعية الفلسطينية ، وفد منظمة غير حكومية ، مراقب دولي لالنتخابات، االنتخابات الوطنية 

1996 

 


