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 المؤھالت العلمیة 
 (بتقدیر امتیاز) 2010/ الجامعة األردنیة درجة الدكتوراه في فلسفة علم اإلجتماع 
  1999/ الجامعة األردنیة درجة الماجستیــــــــــر في علم اإلجتماع الطبي  
 1996/الجامعة األردنیة  العام درجة البكالوریوس في علم اإلجتماع  

 
 الدراسات واألبحاث

  أثر القروض الصغیرة االنتاجیة على األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة للمستفیدین
 )2010في محافظة العاصمة، رسالة دكتوراه غیر منشورة (مكتبة الجامعة األردنیة/ 

 النساء نحو برامج مراكز األمومة والطفولة في محافظة العاصمة،  اتجاھات
 ).1999رسالة ماجستیر غیر منشورة (مودعة في مكتبة الجامعة األردنیة/ 

  ،(آلیات تمویل المشروعات الصغیرة لصالح المرأة) ورقة عمل منشورة بعنوان
فرص عمل قدمت ضمن أعمال "ندوة المشروعات الصغیرة ودورھا في خلق 
 تونس. -للمرأة" المنعقدة في عمان بادارة المركز العربي إلدارة العمل والتشغیل
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 األبحاث المنشورة
• Trends of Graduate Students of the University of Jordan about the 

U.S. Foreign Policy in the Arab World after September, 11, Journal 

of Humanities and Social Sciences College, Volume (12) 2013, Kasdi 

Merbah University, Algeria. 

دور الق��روض الص��غیرة الموجھ��ة للنس��اء ف��ي الح��د م��ن العن��ف المبن��ي عل��ى الن��وع  •
الجامع�ة ، 2015، 2، ع�دد 8، المجل�د ، المجلة األردنیة للعلوم االجتماعیةاالجتماعي

 األردن.، األردنیة
دور الق��روض الص��غیرة اإلنتاجی��ة الممول��ة م��ن قب��ل ص��ندوق التنمی��ة والتش��غیل ف��ي  •

العل�وم ، مجل�ة للمقترضین: دراس�ة میدانی�ة األوضاع االقتصادیة واالجتماعیةتحسین 
 نطینس�طناألخ�وة منت�وري (قجامعة  2015، المجلد ب، دیسمبر 44، العدد االنسانیة

 ، الجزائر.سابقاً) 1
 دارسفي إعادة إنتاج التنشئة االجتماعیة للی�افعین م�ن ط�الب الم� دور االعالم الجدید •

 2016الجامعة األردنیة،  :الثانویة، مجلة دراسات
• The impediments to entrepreneurship from the perspective of 

the Jordanian youth: Sociological Study, European Journal of 

Social Sciences, Volume 57, Issue 2, October 2018. 

• The Methodology and Subject Matter in Sociology of 

Founding Fathers of Ibn Khaldun and Auguste Comte: A 

Comparative Study, Open Science Journal (OSJ), Volume5 

Issue (4), October 2020. 

 
 األكادیمیةالخبرة 

 2016- ً عل��م  برن��امج-االجتماعی��ةأس��تاذ مس��اعد ف��ي قس��م العل��وم جامع��ة قط��ر،  حالی��ا
 جتماع، كلیة اآلداب والعلوم اال
  ،عل��م  برن��امج-االجتماعی��ةاعد ف��ي قس��م الدراس��ات أس��تاذ مس��جامع��ة المل��ك فیص��ل

 .2016-2015 االجتماع والخدمة االجتماعیة، كلیة اآلداب



 عل�م  برن�امج-ف�ي قس�م العل�وم االجتماعی�ة  زائ�رة أس�تاذة ،2014-2013جامعة قطر
 االجتماع بكلیة اآلداب والعلوم. 

  :قس��م عل��م محاض��رة ب )2012- 2011(دراس��یین:  ینع��املم��دة الجامع��ة األردنی��ة
 .االجتماع بكلیة اآلداب

 
 المواد التي تم تدریسھا

 الھجرة والسكان •
 العولمة •
 تنمیة مستدامة •
 ثقافة وصحة ومرض  •
 عنفال •
 االنسان المجتمع وحقوق •
 تنظیمات صناعیة وعمل •
 المرأة والمجتمع  •
 علم اجتماع البیئة •
 التنمیة االجتماعیة  •
 علم االجتماع السیاسي  •
 علم اجتماع التنظیم والتخطیط •
 علم االجتماع التربوي •
 الثقافة والعولمة •
 مجتمع بدوي •
 مدخل إلى علم االجتماع  •
 علم اجتماع السكان •
 مشروع تخرج •
 (خدمة اجتماعیة) 3، 2، 1تدریب میداني  •
 

 في الجامعةأكادیمیة لجان وعضویات 



-2016(جامعة قطر  –القسم  –لجنة تفعیل المشاركات واألنشطة  .1
 )مستمر

 )2016(جامعة قطر  –القسم  –لجنة تمكین البحث العلمي  .2
لجنة مراجعة الخطة األكادیمیة في برنامج علم االجتماع والخدمة  .3

 )2016الملك فیصل ( جامعة- القسم-االجتماعیة 
 )2013(جامعة قطر  –القسم  –األكادیمیة لجنة ال .4
 )2013(جامعة قطر  –القسم  –مخرجات التعلم لجنة  .5
 )2013(جامعة قطر  –الكلیة  – الماروبینيكرسي لجنة  .6

 
 

 العملیة ات االداریةالخبر
  مستش��ارة مش��روع الوقای��ة م��ن العن��ف المبن��ي عل��ى الن��وع االجتم��اعي ف��ي األردن

)GBV(- ) ل���دى المنظم���ة الدولی���ة لإلغاث���ةIRC بالتع���اون م���ع االتح���اد الع���ام ،(
تش�رین  - 2012(حزیران/ )، خالل الفترة GUVSللجمعیات الخیریة في األردن (

 .)2012ثاني/ 
  االق���راض غی���ر المباش���ر، ورئیس���ة فری���ق إدارة األداء االجتم���اعي دائ���رة م���دیرة

 .2010 منذ التشغیلوالمسؤولیة المجتمعیة في صندوق التنمیة و
  2009ـ 2008مدیرة إقراض إقلیم الوسط (االقراض المباشر) في الصندوق. 
  رئیس��ة قس��م إدارة المعرف��ة والمعلوم��ات ف��ي مدیری��ة التخط��یط والمعرف��ة / ص��ندوق

 .2007ـ 2006التنمیة والتشغیل 
  ( باح��ث ومحل��ل بیان��ات ) ف��ي  2005/حزی��رانولغای��ة  2000/أیل��ولاعتب��اراً م��ن

 الدراسات والتخطیط/ صندوق التنمیة والتشغیل .مدیریة 
 

 لجان وأنشطة تطوعیة
ألص��حاب  )Citi Group(عض��و اللجن��ة الوطنی��ة المقیّم��ة والمق��ررة لج��ائزة  .1

 .2015- 2006منذ العام ، األردن-المشروعات الریادیة الصغیرة 
عض��و لجن��ة استش��اریة لتأس��یس مدیری��ة عم��ل الم��رأة الت��ي ت��م اس��تحداثھا ض��من  .2

  2006عام ردن العمل في األ وزارة



دورات للمیسرین من مراكز التدریب المھني بالتعاون م�ع مؤسس�ة  مدربة ومعدة .3
Quest Scope  الموقع�ة ب�ین الص�ندوق ومؤسس�ة  االتفاقی�ةتنفی�ذ ل/ وض�ابط ارتب�اط

 العالمیة  Quest Scopeالتدریب المھني ومؤسسة 
ف��ي   UNDPمش��اریع أح��د لتمك��ین األش��خاص ذوي االعاق��ة،عض��و لجن��ة فنی��ة  .4

 ولمدة ثالث سنوات. AVSI/ Jordan األردن من خالل 
أھمی�ة المش�روعات بتوعوی�ة التنمی�ة والتش�غیل، لل محاضرة منتدبة ع�ن ص�ندوق .5

التابع��ة مراك��ز تعزی��ز اإلنتاجی��ة /إرادة  ل��دى ،الص��غیرة ف��ي إح��داث التنمی��ة الش��املة
 لوزارة التخطیط والتعاون الدولي في األردن.

 ارتباط صندوق التنمیة والتشغیل لدى ملتقى سیدات األعمال والمھن األردني.ضابط  .6
 ضابط ارتباط الصندوق وعضو لجنة تنفیذیة مع المجلس الوطني لشؤون األسرة. .7
داخ��ل الص��ندوق لألع��وام  عض��و فری��ق الت��دقیق ال��داخلي لتطبی��ق نظ��ام اآلی��زو .8

2004/2005. 
لوض�ع أولوی�ات تنفی�ذ ب�رامج  عضو لجنة استشاریة وطنیة مندوبا عن الصندوق .9

 . 2004یة الوطنیة لألسرة األردنیة اإلستراتیج
ع��دة لج��ان داخلی�ة ف��ي الص��ندوق: لجن��ة ص�یاغة رؤی��ة ورس��الة ص��ندوق عض�و  .10

، 2006، لجن��ة النش��اط اإلجتم��اعي 2005، لجن��ة الج��دارة 2002التنمی��ة والتش��غیل 
 .2006ولجنة مشتریات للعام  2005لجنة اختیار مبنى للصندوق 

 
 الدورات التدریبیة 

، وزارة تط��ویر "بن��اء الق��درات القیادی��ة/ برن��امج تط��ویر القط��اع الع��ام"برن��امج  .1
 .2015، عمان، USAIDالقطاع العام و 

، المعھ��د "آلی��ات تمك��ین الم��رأة والش��باب وتعزی��ز دورھ��م التنم��وي"دورة ف��ي  .2
 .2015العربي للتخطیط، الكویت، 

 .، عمان2013، "العمل المؤسسيتطبیق مبدأ الكایزن في "دورة في  .3
 .، عمانالمعھد الوطني للتدریب، "التخطیط اإلستراتیجي"دورة في  .4
"تدریب المدربین في منھجیة اإلق�راض وتق�دیم اإلستش�ارات للمش�روعات دورة  .5

 ، عمان.الصغیرة"



، ط��الل أب��و "ISO9001الت��دقیق ال��داخلي عل��ى إدارة نظ��ام الج��ودة"دورة ف��ي  .6
 .2009، غزالة

 SPSS " ،Join Efforts Groupالتحلیل اإلحصائي باستخدام "دورة في  .7
( الخبراء والمستشارون  SDPالتخطیط اإلستراتیجي لبرنامج التنمیة اإلجتماعیة:  .8

 عمان . )العرب
"إع��داد وتقی��یم دراس��ات الج��دوى ومھ��ارات كتاب��ة التق��اریر والتعام��ل م��ع دورة  .9

 . ، عمان: صندوق التنمیة والتشغیلالجمھور"
ش�بكة س�نابل  ،"تطبیق األداء االجتماعي في مؤسسات التمویل الصغیر"دورة  .10

 .2008رة، لمنظمات التمویل األصغر في العالم العربي، القاھ
، ب�دعم م�ن مش�روع تخطیط حمالت المناصرة وحشد التأیید االعالمی�ة""دورة  .11

)AVSI-  (عمان.2006األردن ، 
نظ���ام إدارة الج���ودة المتواف���ق م���ع متطلب���ات المواص���فة "دورة تدریبی���ة ح���ول .12

 ، عمان: طالل أبو غزالة ." 2000للعام   ISO 9001العالمیة 
المشاركة بوضع خطة تنفیذی�ة لتطبی�ق اإلس�تراتیجیة الوطنی�ة لألس�رة األردنی�ة،  .13

 . 2005/، حزیرانضمن خلوة البحر المیت
 

  أخرىمھارات 
 بأنواعھا. تصمیم واعداد االستبانات المنھجیة .1
تحدی���د احتیاج���ات الفئ���ات  م���ن خ���اللوتنفی���ذ الب���رامج التدریبی���ة المالئم���ة  إع���داد .2

 األخذ بعین االعتبار خصائص تلك الفئات. بعدالمستھدفة 
 تخطیط وتنفیذ البحوث االجتماعیة. .3
 كلیة اللغات في الجامعة األردنیة. /)527( امتحان التوفل .4
وتوظیفھ�ا ف�ي خدم�ة   Word , Excel , Power Pointمعرفة باستخدام برامج: .5

 العملیة التعلیمیة.
تق��دیم اإلرش��اد بحس��ب ن��وع البرن��امج الموج��ھ، والق��درة عل��ى التعام��ل م��ع الفئ��ة  .6

 المستھدفة وفق خصائصھا.
 .تحلیل وتقییم خطط العمل والنتائجإعداد و .7
 تخطیط الحمالت االعالمیة لقضایا كسب التأیید والمناصرة. .8



9. Good Command In English Language (Conversation, 
Reading & Writing) 

 
 وورش عمل ومؤتمرات محلیاً ودولیاً.  ندوة 70مت المشاركة بما یربو عن ت: مالحظة
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