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 التعليم:  

 Northwesternجامعة  / الجماهيرياالتصال  االعالم : من كلية االتصال /دكتوراه  1988- -

University of Illinois : School of Communication, U.S.A.   

   على نفقة الجامعة االردنية. مبعوث        -

 

    U.S.A.  State University of New York  ماجستير لغة انجليزية من جامعة  -1982  -

   . يةعلى نفقة وزارة التربية والتعليم األردنمبعوث بكالوريوس انجليزي / تربية ، الجامعة  األردنية،  - 1977 -

 تفرغ علمي :  

 2007-2009 الدراسات االسالمية مسار اإلعالم اإلسالمي ) بكالوريوس(.قسم  األردنية/ في جامعة اليرموك 

 2014-2016    عميد الكلية. -في جامعة الزرقاء    

    

 

 

 يدرس المواد التالية: :التدريس- 

 الدكتوراه الماجستير البكالوريوس

 مهارات  االتصال العيادي 

 مناصرة حقوق الطفل 

 ادارة االزمات 

 علم اجتماع االتصال 

 وسائل االتصال والمجتمع 

 ي العام أالر 

 الحرب النفسية 

 صناعة اإلخبار الصحفية و اإلذاعية و التلفزيونية 

  وسائل اإلعالم والتنمية 

 اإلنتاج اإلذاعي و التلفزيوني 

 اإلعالم اإلسالمي 

 مهارات االتصال العيادي 

 إدارة األزمات 

 بحث متقدم 

  اإلسالم في نظر الغرب

 باالنجليزية

  نصوص إعالمية باللغة

 االنجليزية

 الصحافة االلكترونية 

 

 مناهج البحث 

 

 

 

 المنشورة بحوث الترقية الى رتبة استاذ مشارك: 

 

اتريخ  العدد اجمللد اجلهة اليت تصدرها اسم اجمللة عنوان البحث الرقم
 الصدور

 مالحظات املؤلف
 )صفحة(
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دعاية االسرائيلية ال 1
االلكرتونية ضد انتفاضة 

 االقصى
 

 264-243 د. ابراهيم ابو عرقوب 2007 5 13 جامعة آل البيت جملة املنارة

 56- 11 د. ابراهيم ابو عرقوب 2007 5 13 جامعة آل البيت جملة املنارة الدعاية يف السلم واحلرب 2
 

الشائعات يف عصر  3
 املعلومات

كتاب ندوة 
ت يف عصر الشائعا

 املعلومات
 

أكادميية انيف للعلوم 
 اآلمنية

  د. ابراهيم ابو عرقوب 2003 - -

 

75-109 

صورة العريب يف الكرتون  4
 السياسي االمريكي 

كتاب مؤمتر " 
 –العالقات العربية 
االمريكية حنو 

 مستقبل مشرق "

  د. ابراهيم ابو عرقوب 2001 - - اجلامعة األردنية

31 -47 

احلملة االتصالية       ختطيط  5
 ) االعالمية(

 106-77 د. ابراهيم ابو عرقوب 1995 1 - جامعة املستنصرية جملة كلية الرتبية

دور االتصال االنساين يف  6
 حياتنا

جملة آداب 
 املستنصرية

 238-211 د. ابراهيم ابو عرقوب 1998 32 - جامعة املستنصرية
 

اسرتاتيجية احلرب النفسية  7
 ة يف أزمة اخلليجاالمريكي

جملة اجلامعة 
 االسالمية

 39-1 د. ابراهيم ابو عرقوب 1997 2 5 جامعة غزة

جملة آداب  سيكولوجية االشاعة 8
 املستنصرية

 537-511 د. ابراهيم ابو عرقوب 1995 26 - جامعة املستنصرية

  و عرقوبد. ابراهيم اب 2001 - - جامعة دمشق جملة جامعة دمشق االسالم يف نظر الغرب 9
 

 المنشورة بحوث الترقية الى رتبة أستاذ 
 البحوث -أ

 
 الرقم

 

 
 عنوان البحث

 )بدون اختصار(

 
 اسم المجلة

 )بدون اختصار(

 
 الجهة التي

 تصدرها

 
 المجلد

 
 العدد

 
 الصفحات

 
 تاريخ 

 الصدور

 
 المؤلفون

 مالحظات أمين 
 سر لجنة التعيين

 والترقية
ضوابط العمل االعالمي  .1

عة االسالمية: في الشري

 دراسة فقهية اعالمية

 

مجلة العلوم 

 االسالمية

جامعة 

 اسطنبول

 د. ابراهيم الجوارنة 2012 195-234 2 7

د. ابراهيم ابو 

 عرقوب

 

تأثير االنترنت على  .2

االتصال الشخصي 

دراسات العلوم 

االنسانية 

الجامعة 

 األردنية

د.ابراهيم ابو  2012 423-435 2 39

 عرقوب
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باالسرة واالصدقاء: 

 دراسة ميدانية

 

 

 د.حمزة الخدام واالجتماعية

اثر البرامج التلفزونية  .3

غير االخالقية على 

المشاهدين: دراسة 

ميدانية على االحداث في 

 مراكز التأهيل األردنية

 

جامعة ال  مجلة المنارة

 البيت

 د.محمد القضاه 2012 189-229 2 18

د. ابراهيم ابو 

 عرقوب

 

ت التواصل دور شبكا .4

االجتماعي في الحرب 

 االسرائيلية على غزة

مؤتمر جامعة 

االهرام الكندية/ 

 كلية االعالم

2012 

المجلة 

المصرية 

لبحوث 

االعالم/ 

وقائع 

 مؤتمر

د. ابراهيم ابو  2012 317-349  

 عرقوب

 

أثر وسائل الدعوة  .5

واساليب االتصال في 

زيادة تدرب طلبة قسم 

الدعوة واالعالم 

مي في كلية االسال

 الشريعة

المجلة األردنية 

في الدراسات 

 االسالمية

جامعة ال 

 البيت

د. ابراهيم ابو  2011 215-250 3 7

 عرقوب

 د. ابراهيم الجوارنة

 

الفضائيات الدينية  .6

االسالمية: السلبيات 

وااليجابيات وسبل 

 التطوير

 

مجلة اتحاد 

الجامعات 

 العربية لالداب

اتحاد 

الجامعات 

 ةالعربي

 د.محمد القضاه 2011 779-880 2 8

د. ابراهيم ابو 

 عرقوب

 

الحرب النفسية  .7

اإلسرائيلية على 

األراضي اللبنانية في 

 2006حرب عام 

 

مجلة دراسات 

للعلوم 

 االجتماعية

الجامعة 

 األردنية

د. إبراهيم أبو  2013  3 

 عرقوب

 

العمليات النفسية  . 8

اإلسرائيلية في معركة 

 1968الكرامة 

 

مجلة دراسات 

للعلوم 

 االجتماعية

الجامعة 

 األردنية

د. إبراهيم أبو  2013  3 

 عرقوب

 

 

 لرتبة أستاذ البحوث المقبولة للنشر -ب
 

 
 الرقم
 

 
 عنوان البحث

 )بدون اختصار(

 
 اسم المجلة

 تصار(خ)بدون ا

 
 الجهة التي

 تصدرها

 
 تاريخ 
 القبول

 
 المؤلفون

 مالحظات أمين 
 سر لجنة التعيين

 ترقيةوال

مهارات االتصال لدى  .1

االعالميين الرياضيين 

مؤتة للبحوث 

 والدراسات

 فاطمة المحتسب - 2013 جامعة مؤتة

 أ.د بسام عبدهللا مسمار -
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بين الممارسة 

 والتفعيل

 

 

 د. إبراهيم ابو عرقوب -

حرب المعلومات  .2

االمريكية على 

العراق في حرب عام 

2003 

 

دراسات للعلوم 

اإلنسانية 

 تماعيةواالج

 

  د. إبراهيم ابو عرقوب - 2013 األردنية

موضوعات الفتيا  .3

ووسائلها عند 

الواعظات األردنيات 

في محافظة إربد : 

دراسة فقهية إعالمية 

 ميدانية 

المجلة األردنية 

في الدراسات 

 االسالمية

جامعة آل 

 البيت

 د. إبراهيم محمد الجوارنة - 2011

 د. إبراهيم أبو عرقوب -
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Scopus Papers  

Author(s) Title Journal Volume 

& Issue 

No. 

Year ISSN 

   

Tahseen Mansour 

 Ibrahim Ahmad Abu 

Arqoub 

The Role of knowledge 

Management in Improving 

the Performance of Media 

Institutions: A Case Study of 

Abu Dhabi TV 

 (English) 

The Systematic Review 

of Pharmacy 

  

Vol 11 

Issue: 12 

2020 ISSN

0976

-

2779/

0975

-

8453 

Prof. Tahseen 

Mansour  

Prof. Ibrahim Ahmad 

AbuArqoub 

The Adoption of Social Media 

by PR practitioners in the 

United Arab Emirates  

(English) 

 

The systematic 

Review of Pharmacy 
  

Vol.  11 

issue 12   

2020 ISSN

0976

-

2779/

0975

-

8453 

  Ibrahim Ahmad Abu-

Arqoub 

    

 دور العالقات العامة في ادارة االزمات 

 

مجلة دراسات للعلوم االنسانية  

 لجامعة االردنيةا-و االجتماعية

Vol.47,   

Issue:2    

2020 ISSN

-

2663

-

6190 

  Ibrahim Ahmad Abu-

Arqoub 

Language Barriers to 

Effective Communication  

(English) 

Utopia y Praxis Latino 

Americana 

Vol.24 

Issue :6 

2019 ISS
N 

1315
-
 5216

/ 
ISS

e: -N
2477

-
9555

 . 

Ibrahem Abu- Arqoub Non-Verbal Barriers To 

Effective Intercultural 

Communication 

(English) 

 

Utopia y Praxis Latino 

Americana 

Vol. 24, 

Issue: 5  

   

2019 Issn1

315-

5216/

issn-

e-

2477

-955 

 Conferences مؤتمرات  
       

 International Media 

and Islamophobia 

Symposium 

Distorted Image of Muslim 

Women in the American Ads  

  

 Supreme Council of 

Radio and TV in 

Turkey 

International 

Symposium   

  2021  X 

ابراهيم ابو عرقوب+ ايمان  

 زيتون

مؤتمر االعالم العربي و    وروناالسيطرة على اشاعات الك  

-التعاطي مع جائحة كورونا

جامعة ذيقار و الجامعة العراقية 

_المركز العربي  لالبحاث و 

  الدراسات االعالمية

  

  

2021  X 
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 الكتب -ت

 

 
 العدد
 

      
 عنوان الكتاب )كامالً(          

 
 الناشـــــــر

    
 تاريخ الصدور  

 
 لدالمج

 
 العدد

 
 بدعم مــن: 

  
 المالحظات

 السنة  الشهر 

 مؤلف مشارك    1997  المطبعة العسكرية معجم المصطلحات اإلسالمية .1

 دار وائل للنشر سيكولوجية اإلشاعة " كتيب " .2

 والتوزيع

 منفرد     1995 

 االتصال اإلنساني ودوره في  .3
 التفاعل االجتماعي

 دار مجدالوي 
 للنشروالتوزيع

 منفرد    2011 

 دار مجدالوي  معجم مصطلحات الحرب النفسية .4
 للنشروالتوزيع

 مؤلف رئيسي    1992 

 الدراسات العليا : الدكتوراه والماجستير 
 

 اشراف على الدكتوراه:  -أ
 

الرقم 
 المتسلسل

الدرجة  اسم الطالب
 العلمية
 

نوع  عنوان الرسالة التخصص
 االشراف

شة تاريخ مناق
 الرسالة

 الجامعة

أمل سالم  .1
 ةالعواود

العنف ضد المرأة العاملة  علم اجتماع دكتوراة
في القطاع الصحي 
:دراسة ميدانية على 
العامالت في مستشفيات 
 محافظة العاصمة

 األردنية 8/1/2007 منفرد

مننننننن  صنننننند ي  .2
 حطاب

أثنننننر  نننننرام  األ نننننرا   علم اجتماع دكتوراه
ى المقدمة م  األونروا عل

تمكنني  النسننام المسننتفيدات 
 دراسة إجتماعية ميدانية -
 
 

 األردنية 17/5/2007 منفرد

هيا ع اس فالح  .3
 المصالحة

المشننننننكالت ايجتماعيننننننة  علم اجتماع دكتوراة
واي تصننادية التنني تواجنن  
األردنيات المتزوجات م  
العننننرب ايننننر األردنينننني  
:دراسننة ميدانيننة لمنتفعننات 

 ونة الوطنيةصندوق المع
 

 األردنية 13/5/2009 منفرد

حمزة خليل  .4
 سليحا  خدام

الحرب النفسنية األمريكينة  علم اجتماع دكتوراة
علنننى العنننراق فننني حنننرب 

1990-1991 

 األردنية 29/10/2008 منفرد
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حسام طالل   .5
 هنية

التفسير  دكتوراه
وعلوم 
 القرآ 
 

 

ال ننننننام اعجتمننننناعي فننننني 
 القرآ  الكريم

العلوم اعسالمية  لم تتم المنا شة مشارك
 العالمية

مأمو  حس   .6
 خالد عيد

التفسير  دكتوراه
وعلوم 
 القرآ 

اعتصننننال اينسنننناني فنننني 
القنننرآ  الكنننريم ة دراسنننة 
تأصنننيلية مننن  وا ننن  حيننناة 

 األن يام ة

العلوم اعسالمية  لم تتم المنا شة مشارك
 العالمية

الشيخ شريف  .7
 ا و هاني 

علوم  دكتوراه
الشريعة 
 اعسالمية

الرسالة التر وية للمسناجد 
فنننني الننننداخل الفلسننننطيني 
وأثرهننا فنني الحفنناظ علننى 
 الوحدة والهوية ايسالمية

 جامعة اليرموك 2010 مشارك

دور منظمنننننننات حقنننننننوق  علم اجتماع دكتوراه فاطمة عطيات .8
اعنسنننننا  فننننني المجتمننننن  
األردنننني فننني نشنننر ثقافنننة 
حقننننننوق اعنسننننننا  ع ننننننر 

 اععالم اعلكتروني

 ردنيةاأل 2009 مشارك

 
 :الماجستيراشراف على  -ب

 
الرقم 

 المتسلسل
الدرجة  اسم الطالب

 العلمية
نوع  عنوان الرسالة التخصص

 االشراف
تاريخ مناقشة 

 الرسالة
 الجامعة

محمنننننننند يوسننننننننف   .1
 مطاوع

التر ية  ماجستير
 الرياضية

تحليل محتوى الصفحات 
الرياضية في الصحف 
 األردنية اليومية 

 

 األردنية 1995 مشارك

 رام  الش اب في التلفزيو   علم اجتماع ماجستير رانية أحمد ج ر  .2
 اعردني :تحليل المضمو 

 األردنية 27/7/98 يرئيس

اننننننننندير  نننننننننرنس   .3
 اضوب الز  

تحليننننل محتننننوى خطا ننننات  علم اجتماع ماجستير
الملك الحسي     طالل فني 
فترات الحنرب والسنالم من  

 لاسرائي

 األردنية 24/12/97 منفرد

إسنننننامة معاملنننننة الطفنننننل و  علم اجتماع ماجستير سيلما القي  .4
عال تها  المشنكالت النفسنية 
لديننن  و  نننالتكيف الزواجننني 

 لدى الوالدي 
 

 األردنية 4/8/98 مشارك

دور وسنننائل اعتصنننال فننني  علم اجتماع ماجستير فاكر الغراي ة  .5
الخدمة اعجتماعية :)دراسة 
مسننننحية لمراكننننز اصننننالح 
وتأهينننننننل اعحننننننندا  فننننننني 

 (اعرد 

 األردنية 1998 منفرد
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أنماط ايسامة الوا عنة علنى  علم اجتماع ماجستير عادل الرطروط  .6
األطفننننال منننن    ننننل أفننننراد 
أسننننرهم وعال تهننننا  نننن ع  
المتغيننننننننرات ايجتماعيننننننننة 

 واي تصادية
 

 األردنية 21/5/2001 منفرد

لغننننة الجسنننننم فنننني القنننننرآ   شريعة ماجستير خيري الجنيدي  .7
 الكريم
 

 األردنية 29/5/2002 مشارك

محمنننند  نننن  صننننقر       .8
 المطيري

دور العال نننات العامنننة فننني  علم اجتماع ماجستير
تسنننويل العمنننل ايجتمننناعي 
:دراسنننة فننني حالنننة مركنننز 
اعمينننر سنننلما  ايجتمننناعي 
  مدينة الريا  في المملكة

  

 األردنية 14/8/2002 منفرد

دور التلفزيو  األردنني فني  علم اجتماع ماجستير علي يحيى الحديد  .9
تشننكيل منظومننة القننيم لنندى 

 طالب الجامعة األردني
 
 

 األردنية 21/5/2006 منفرد

سنننلطا   ننن  سنننيف   .10
 الح سي

اتجاهننننات المسننننتفيدي  منننن   علم اجتماع ماجستير
الضنننما  اعجتمننناعي نحنننو 
الخنندمات المقدمننة الننيهم فنني 
سنننننلطنة ع:منننننا  : دراسنننننة 
 ميدانية على محافظة مسقط

 
 

 األردنية 17/1/2007 منفرد

ل محمننند عطينننة نائننن  .11
 الدسيت

عمل  ماجستير
 اجتماعي

العال ننة  نني  مشنناهد العنننف 
فنننننني القنننننننوات الفضننننننائية 
وانحنننننراف األحننننندا  فننننني 
مركننننزي عمننننر  نننن  ع نننند 

 العزيز وأسامة    زيد
 

 األردنية 3/8/2008 منفرد

منصننننننور ع نننننند    .12
 الحرافشة

دراسات  ماجستير
 دولية
 

 األردنية 24/2/2010 منفرد 

دراسات  ماجستير ديمة ع اس العقاد  .13
 اسالمية

مفهننوم الو ننت فنني األمثنننال 
العر ينننننة المعاصنننننرة مننننن  

 وجهة نظر  رانية
 

 األردنية 7/8/2011 منفرد

ياسننمي  نننور النندي    .14
 سلهب

دراسات  ماجستير
 اسالمية

أزمننننننة هويننننننة المسننننننلمي  
اعمريكيي  : تأثير العلمانينة 
واعننننندماى علننننى المجتمنننن  

 األردنية 13/5/2010 منفرد
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 اعمريكي المسلم

سنننننننننننمر محمننننننننننند   .15
 الطوال ة

دراسات  ماجستير
 اسالمية

التر يننة ال دنيننة فنني منظننور 
 إسالمي

 

اعول  منفرد
2009/2010 

 األردنية

ا راهيم أحمند خلينل   .16
 العدرة

عمل  ماجستير
 اجتماعي

معو ات اعتصال لدى طل ة 
الجامعة األردنية م  وجهنة 

 نظرهم
 

األول  منفرد
2012/2013 

 األردنية

دراساة  ماجستير حمد الهالعت هيا  .17
 المرأة

تننأثير الفيسنن وك علننى طل ننة 
جامعننة الحسنني   نن  طننالل 

 م  منظور جندري
 

 األول منفرد
2012/2013 

 األردنية

وفننننننننننام ع نننننننننند    .18
 محمود/حس  احمد

عمل  ماجستير
 اجتماعي

المشننننننننننكالت السننننننننننلوكية 
للطال نننات توات صننننعو ات 
الننننننننتعلم فنننننننني المنننننننندارس 
الحكوميننننة المختلطننننة فنننني 

 مدينة الرصيفة
 

 األردنية لم تنا ش  عد منفرد

ع ينر علنني جنناد     .19
 الصالحات

عمل  ماجستير
 اجتماعي

المشكالت النفسية 
واعجتماعية التي تواج  
الالجئات السوريات في 

دراسة  –مخيم الزعتري 
 ميدانية

 األردنية لم تنا ش  عد منفرد

عاصننننننننننم علنننننننننني   .20
 الجرادات

فالم التسجيلية معالجة األ اععالم ماجستير
للصراعات السياسيةة 
 رنام  سري للغايةة  ناة 
 الجزيرة أنموتجاة

 

الفصل الثاني  منفرد
م  العام 
الجامعي 

2007/2008 

الشرق 
 األوسط

ا ننننننراهيم ناصننننننف   .21
 ع د 

عادات وأنماط مشاهدة  اععالم ماجستير
طل ة الجامعات اعردنية 
للقنوات الفضائية اعسالمية 

 ة أنموتجاةة ناة الرسال
 

الفصل الثاني  منفرد
م  العام 
الجامعي 

2007/2008 

الشرق 
 األوسط

مهارات المتيعي  في  اععالم ماجستير محمود فايز العا د  .22
القنوات الفضائية ومدى 
نجاحها في تل ية را ات 

 جمهور الطل ة
 

الفصل الثاني  منفرد
م  العام 
الجامعي 

2007/2008 

الشرق 
 األوسط

فاطمنننننننننننة نعنننننننننننيم   .23
 المحتسب

التر ية  ماجستير
 الرياضية

مهارات اعتصال لدى 
اععالميي  الرياضيي   ي  
 الممارسة والتفعيل

 األردنية 10/5/2011 مشارك

ر يننننة  كننننر محمنننند   .24
 الحداد

تقييم مجالت العال ات  اععالم ماجستير
النسوية في األرد  : 
دراسة تط يقية على مجلة 

الشرق  11/7/2011 مشارك
 طاألوس
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 تايكي

 ننندر سنننالم سننناكت   .25
 العنزي

أثار  انو  المط وعات  اععالم ماجستير
 على الصحافة الكويتية 

الشرق  31/7/2011 مشارك
 األوسط

انتصنننننننننار خالننننننننند   .26
 العدوا 

تغطية الصحافة اليومية  اععالم ماجستير
األردنية ألحدا  تونس 

:  2010/2011ومصر 
 دراسة مقارن 

الشرق  2/8/2011 مشارك
 األوسط

دوح سننننننليما  ممنننننن  .27
 العامري

العال ة  ي  الصحافة  اععالم ماجستير
 األردنية واألم  الوطني

الشرق  2008 منفرد
 األوسط

سنننامي  اسنننم علننني   .28
 عمور

كلية  ماجستير
الشريعة/ 
 أصول الدي 

مهارات اعتصال في 
 الحدي  الن وي الشريف

 األردنية  مشارك
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 المناقشـــات : 
 

الرقم 
 المتسلسل

الدرجة  اسم الطالب
 العلمية

نوع  عنوان الرسالة التخصص
 االشراف

تاريخ 
مناقشة 
 الرسالة

 الجامعة

دور التلفزيو  األردني في  اععالم ماجستير أحمد علي عريقات  .1
توعية الش اب أثنام 

اعنتخا ات ال رلمانية عام 
2007 

عضو 
 منا شة

الشرق  18/5/2008
 األوسط

عبددددددد الخددددددال  عبددددددد   .2
 المجيد العزام

مصداقة اخبار القنوات  اععالم تيرماجس
التلفزيونية األردنية لدى 
الصحفيين األردنيين: 

دراسة مقارنة بين القنوات 
التلفزيونية الحكومية 

 والخاصة

الشرق  2013 منا ش
 األوسط

 ناجح الشمالي   .3
 

دور العالقات العامة بين  اععالم ماجستير
المؤسسة وجمهورها مع 
التطبي  على جمهور 

 امياهنشركة 

 منا ش
 

 

 اليوموك 2013

تقييم الشباب الجامعي  اععالم ماجستير سالم فالح العجمي  .4
بدور الصحافة الرياضية 
الكويتية في معالجة الفساد 

 في الوسط الرياضي
 

الشرق  2013 منا ش
 األوسط

تقييم االعالميين الكويتيين  اععالم ماجستير يوسف عبدهللا البيدان  .5
كويتي الداء االعالم ال

الحكومي نحو القضايا 
 الداخلية والخارجية

 

الشرق  2013 منا ش
 األوسط

االستخدامات واالشباكات  اععالم ماجستير كفاح جميل  .6
المتحققة عند سائقي 
سيارات المكاتب 

)التكسي( في عمان 
 "FMالذاعة أمن 

 

 اليرموك 2013 منا ش

 علي موف  دقامسة   .7
 

األردنية معالجة الصحف  اععالم ماجستير
اليومية للثورة السورية : 

 دراسة تحليلية
 

 اليرموك 2013 منا ش

ابراهيم يوسف   .8
العوامرة، ، جامعة 
الشرق االوسط، 

صورة البطل في  اععالم ماجستير
المسلسالت التركية 

المدبلجة الى العربية: 

الشرق  2012 منا ش
 لوسطا
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2012. 
 

دراسة حالة الجزء الرابع 
 من مسلسل وادي الذئاب

 

اتجاهات طلبة الجامعات  اععالم ماجستير لواء جبار جمعه  .9
العراقية نحو تغطيه 

الحراك الشعبي العربي 
في وسائل االعالم 

جامعة آل البيت ، العراقي
 نموذجا  

جامعة  2012 منا ش
الشرق 
 االوسط

 مؤتمرات: 

 :رئاسة مؤتمرات 

عوي بين الشريعة رئيس المؤتمر الدولي  بعنوان " الخطاب  االعالمي التو -1

-13و القانون" الذي عقد  في رحاب جامعة الزرقاء للفترة من 

14/5/2015.  

رئيس  المؤتمر الدولي بعنوان:" دور الشريعة و القانون و االعالم في  -2

-30مكافحة االرهاب" الذي عقد في رحاب جامعة الزرقاء للفترة من 

31/3/2016. 

 -: اآلتيةحضر وشارك في المؤتمرات  -3

 قدمت بحثا  علميا  بعنوان : " دور شبكات  2012مر جامعة االهرام الكندية / كلية االعالم الذي عقد في القاهرة عام مؤت 
 لة ـــع مؤتمر في المجـــ" نشر فيما بعد في وقائ2009 – 2008التواصل االجتماعي في الحرب االسرائيلية على غزة 

 . 2012 –د خاص عد –جامعة القاهرة  –المصرية لبحوث االعالم 
 قدمت بحثا  علميا  بعنوان " دور العالقات 2011األردن، عام  -مؤتمر جامعة اليرموك / كلية االعالم، الذي عقد في اربد . 

 العامة في إدارة االزمات اعالميا  ".
  ئي       ، بعنوان " المؤتمر األردني لالعالم المر2010مؤتمر هيئة االعالم المرئي والمسموع في األردن عام 

 والمسموع : قضايا االعالم العربي: الواقع والتطلعات " قدمت بحثا  علميا  بعنوان " اخالقيات العمل االعالمي من منظور
 اسالمي ". 
  المؤتمر العربي الخامس حول االستشارات والتدريب بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية االدارية/ جامعة الدول 

 ، قدمت بحثا  علميا  بعنوان " طرق تقييم 2007ألردنية، الذي عقد في رحاب الجامعة األردنية عام العربية والجامعة ا
 البرامج التدريبية "
 

 كتب العديد من المقاالت الصحفية حول مواضيع مختلفة.مقاالت صحفية : 

 وتلفزيونية في القنوات الفضائية.اذاعية ( ندوة علمية50: اشترك في أكثر من ) ندوات 
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 :عضوية اللجان 

 
 : لجان تأليف 

 . 2011عضو لجنة تأليف كتاب " مهارات االتصال " باللغة العربية ، مركز اللغات/ الجامعة األردنية ،  -1
 لقد صدر الكتاب.

 

  2012/2013عضوية لجان كلية االداب:- 
 عضو لجنة الخطة الدراسية. -1
 عضو لجنة الدراسات العليا. -2
 عضو لجنة البحث العلمي. -3
 ة شؤون الطلبة.عضو لجن -4
 عضو اللجنة الثقافية. -5

 

  معهد العمل االجتماعي: 2013 -2011عضوية لجان عام 
 عضو لجنة الدراسات العليا. -1 -1
 عضو لجنة االمتحانات. -2 -2
 عضو اللجنة العلمية. -3 -3

 
 

 "عالم المعاصرعضو لجنة الدراسات العليا وامتحان الشامل لمادة " االسالم والغرب " في مركز دراسات االسالم في ال -1
 .2013-2009من  

 

  مؤسسات التعليم العاليهيئة اعتماد عضو لجان:- 
 .2012جامعة الشرق الوسط  –عضو لجنة اعتماد تخصص " االذاعة والتلفزيون" / برنامج البكالوريوس  -1 -5
 2011" صحافة  " لجامعة البترا،  عضو لجنة اعتماد استحداث ماجستير تخصص -2 -6
 .2008 ،اعتماد تخصص بكالوريوس " االعالم وتكنولوجيا االتصال " في جامعة الشرق األوسط عضو لجنة -3       -7
 . 2008استحداث تخصص االعالم وتكنولوجيا االتصال / برنامج الماجستير/ جامعة جدارا،  –عضو لجنة اعتماد  -4       -8

 
 

 :لجنة تحكيم الجوائز 
امعة األردنية بالتعاون مع مركز دراسات الشرق األوسط من عام عضو لجنة تحكيم لجائزة البحث العلمي لطلبة الج -1

2005 – 2013. 
 
 

 :عضوية لجان خطط دراسية خارج الجامعة 
 عضو وضع خطة برنامج الدكتوراه والماجستير في تخصص " الدعوة واالعالم االسالمي " لكلية الدعوة واصول الدين -1

 .2011 األردن، –في جامعة العلوم االسالمية العالمية  
 .2006عضو لجنة خطة " برنامج علم االجتماع االسالمي " ، جامعة آل البيت ،  -2
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 المجلس الوطني لشؤون االسرة 
 .2005عضو اللجنة االستشارية لدراسة " ادراك االردنييين للعنف االسري" ، المجلس الوطني لشؤون االسرة،  -1

 

  :مجمع اللغة العربية األردني 
 ة ــالم االردنيــائل االعـــردنية للنهوض باللغة العربية " مشروع الرصد اللغوي االعالمي " لوسعضو اللجنة الوطنية األ -1

 .2011لمقروءة والمسموعة والمرئية، مجمع اللغة العربية االردني، ا

 

  :دورات تدريبية 

ة ـاعات العامة والخاصـــية للقط( سنة بالعربية واالنجليزية في األردن والدول العرب30( دورة على مدى )5000عقد أكثر من )
 والعسكرية.

 
 و اهلهم فن و مهارات التعامل مع المرضىاالتصال الصحي: 10 و عوائقه فن و مهارات االتصال االنساني الفاعل 1

 دور العالقات العامة في صناعة الصورة الذهنية للموسسة 11 االتكيت والمراسمفن و مهارات  2

 فن و مهارات التعامل مع الجمهور 12 حالناط  االعالمي الناج 3

 تدريب المدربين 13 فن و مهارات ادارة الحمالت االعالمية 4

 صناعة الراي العام و قياسه 14 فن و مهارات العرض و االلقاء 5

 فن و مهارات محاربة االشاعات 15 عالميااادارة االزمات   6

 دعاية و الحرب النفسيةال 16 فن و مهارات التعامل مع وسائل االعالم  7

 فن و مهارات ادارة الحمالت االنتخابية 17 فن و مهارات صناعة االخبار االذاعية و الصحافية و التلفزيونية 8

   16166 فن و مهارات االتصال بين الطبيب و المرضى و اهليهم  9 

  

 

 :استشارات و خبير تدريب 

 
 ية القطرية.مركز التدريب االعالمي لقناة الجزيرة الفضائ -1

 االردنيةالجامعة  –مركز االستشارات و التدريب  -2

 65-مشروع بناء القدرات  للعاملين في الجمعيات الخيرية في شمال ووسط و جنوب االردن  –المفوضية االوروبية  -3

 جمعية خيرية

 وزارة التنمية االردنية  -4

  32  اكزلموظفي المر في جميع انحاء اللملكة –دورة في مهارات االتصال 

    التابعين لوزارة التنمية تصال لالخصائيين االجتماعيينفي مهارات ادورات 

  دار الوفاق االسري بدعم من المركز الثقافي البريطاني :دورة لفريق ادارة 

5- US Aid     االتصال مع  مهاراتو  فن  تدريب العاملين في ستة مستشفيات اردنية –برنامج سابق للقطاع الصحي

 الزبائن

6- UNDP     -  دورة ادارة الحمالت االنتخابية لستين امراة يمنية -صنعاء 
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" شراكة عربية بين جامعة القاهرة  حقوق الطفل " السياسات العامة ووروبي منسق مشروع تمبوس العربي اال -7

 جامعات في ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا. وثالثواسيوط والهاشمية واألردنية 

 ( عام.15( دورة على مدى )60عن طريق اكثر من ) عقدت - شركة االبداع الخليجي -8

  وزارة التربية و التعليم االردنية -9

 – ودورات فن ومهارات التعامل مع الجمهور / العالقات العامة واالتكيت مركز التدريب –وزارة المالية االردنية  -10

 .عدة دورات
 

              

 

 

 

 


