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 اسم المشرف  العام الجامعي رقم االستدعاء اسم الطالب عنوان الرسالة

تقييم فعالية الخدمات المقدمة من قبل الجمعية األردنية 
لتنظيم و حماية األسرة من وجهة نظر المستفيدات و 

 العامالت في العيادات : دراسة ميدانية

-صبا عدنان عباس.  الخاروف، "محمد علي"أمل <**> -.2006 صبا 362.108209565 

-رنا ملحم. جرائم الشرف في األردن و توجهات القضاة نحوها  موسى شتيوي،<**> -.2005 رنا 364.152309565 

أثر حاضنات األعمال المتواجدة في ملتقى صاحبات 
األعمال على المشاريع اإلنتاجية للمرأة :إعداد ريما "محمد 

-الخاروف.علي" مسعود ؛ إشراف أمل "محمد علي"   

-ريما "محمد علي" مسعود.  الخاروف، "محمد علي"أمل <**> -.2005 ريم 331.409565 

-فيروز سليم كيالي. المرحلة األولى من برنامج العمل الوطني :دراسة حالة  أمل الخاروف،<**> -.2005 فير 305.409565 

أحكام و آثار الخلع في قانون األحوال الشخصية :)دراسة 
بين الشريعة و القانون(مقارنة   

-منال محمود المشني.  رنا ابراهيم العطور،<**> -.2005 منا 346.5650166 

-إبتسام يوسف حسين. عوامل إجرام المرأة في المجتمع األردني  محمد العربي،<**> -.2005 إبت 364.37409565 

معرفة المرأة العاملة في مراكز الوزارات بحقوقها في 
المدنيةنظام الخدمة   

-سهى سمير الشامي.  الخاروف، "محمد علي"أمل <**> -2006 سهى 305.433526309565 

أثر برنامج التدريب في مراكز الصندوق األردني الهاشمي 
للتنمية البشرية على تمكين المرأة األردنية إجتماعيا و 

 إقتصاديا

-ميسون ضيف هللا الدبوبي. <**> -.2006 ميس 305.4209565  أحمد العربي،محمد  شيرين <**>
 جابر شكري،

رجاء عبد المجيد  التحرش بالمرأة :دراسة إجتماعية و حلول قانونية
-البوابيجي.  

 سامي الرواشدة،<**> -.2006 رجا 362.8292809565

-مارقوه عطا هللا نجيب. التنميط الجندري في أغاني الفيديو كليب العربية <**> -.2006 مار  302.23082  شتيوي، موسى  

حماية حق المرأة في الخصوصية في الدعاوى الجزائية 
 المتعلقة بالجرائم الجنسية

-إيفان لطفي الدريدي.  حمدان الرواشدة،<**> -.2006 إيف  345.56507 
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فقر الدم بعوز الحديد بين السيدات الحوامل في محافظة 
 جرش :معتقدات و ممارسات

-نفل خالد بردويل.  سميحة جراح،<**> -.2006 نفل  616.1520082 

مشكالت اإلعالميات العامالت في مؤسسة اإلذاعة و 
التلفزيون األردنية و عالقة ذلك ببعض المتغيرات 

  اإلجتماعية و المهنية 

-روال فرج هللا أبو الروس.  حلمي ساري،<**> -.2006 رول  302.23082 

تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة عن المرأة من وجهة 
 نظر إسالمية

-محمد حسني أبو ملحم.  عبد المجيد محمود الصالحين،<**> -.2006 محم  210.43054 

Cross-cultural marriages and women's 
experiences :the case of Greek women 

married to Jordanians and living in Jordan 

Moustakidou, Eleni 
Ioannis. - 

306.84509565  M933 2006.- <**>Shteiwi, Musa,  

(1878-1923المرأة األرمنية في ظل الحكم العثماني ) -أوغلي، صونيا كيورك.    محمد عبد القادر خريسات،<**> -.2007 صون  305.4095608 

تأثير الطالق على تفاعل المرأة المطلقة اإلجتماعي في 
 مدينة الزرقاء

-دانة أحمد أسعد.  حلمي ساري،<**> -.2007 دان  306.89309565 

مدى معرفة المرأة الريفية بالخدمات المتوفرة و تقدير 
 اإلحتياجات التدريبية لتمكين المرأة في منطقة ضرار

- سناء عبد الحي أبو سيدو.   أمل الخاروف،<**> -.2007 سنا 305.4209565 

واقع تولي المرأة األردنية للمراكز القيادية في البنوك 
مقارنة بين بعض البنوك المحلية و الدولية:دراسة   

-فادية كاين اإلبراهيم.  أمل الخاروف،<**> -.2008 فاد 305.436584092 

التغير اإلجتماعي و الصراع القيمي لدى المرأة المتعلمة 
 في المجتمع األردني )دراسة سوسيولوجية(

-روال عودة السوالقة. <**> -.2008 رول 305.4209565  العزام، إدريس فالح  

تأثير الجماعات المرجعية في تعزيز قرار المرأة الشرائي 
للسلع المعمرة :تجربة المرأة العاملة في الجامعات األردنية 

 في مدينة عمان

الفاخوري، غادة عبد 
-الرؤوف خليل.  

<**> -2009 غاد 331.409565 أمل  الخاروف،   ،"محمد علي"

الجامعة  معرفة وتوجهات ومعتقدات طالب وطالبات
 األردنية نحو مرض اإليدز )من منظور جندري(

-كفاح عطية القناص. أمل <**>رويدا معايطة،<**> -.2009 كفا 362.1969792 
 الخاروف،
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-هند مفلح سليمان البريزات. وعي المراة الريفية األردنية بحقوقها القانونية  رشا عارف السيد،<**> -.2009 هند 305.409565 

(1948-2008األحزاب السياسية األردنية )المرأة في  -بشيرة بيضون.   سعد أبو دية،<**> -.2009 بشي 324.208209565 

دور المرأة األردنية في التنمية :دراسة حالة مؤسسات 
 المرأة الشركسية التنموية

النا عبد الرؤوف أمين 
-شفاقوج.  

 مجد الدين خيري خمش، <**> -.2009 الن 305.409565

اإلعالنات الدوائية الموجهة للمستهلك مباشرة في 
من منظور جندري األردن   

-عاشور، هديل عفيف.  العبادي، إبراهيم علي حسن،<**> -.2009 هديـ 658.834309565 

مشروع إزدهار النساء التنموي وعالقته بتمكين المرأة 
 األردنية :دراسة تقييمية

سمر عبد العزيز عبد الهادي 
-الحديدي.  

 الخاروف، "محمد علي"أمل <**> -.2009 سمر 305.4209565

عمل المرأة في التشريع األردني والشريعة اإلسالمية 
 :دراسة مقارنة

-تاتيانا يحيى حسن الزعبي.  رشاد السيد،<**> -.2009 تات 210.43420878 

صورة الجسد والتشييء الذاتي لدى المرأة األردنية في 
وصفيةمدينة عمان :دراسة   

-القريوتي، عبير.  الصفدي، ريما،<**> -.2009 عبي 306.4 

لدى  أسباب وآثار الطالق على المرأة المطلقة / المنفصلة 
 الطوائف المسيحية في األردن

-كرادشة، ديمة شوكت.  شتيوي، موسى،<**> -.2010 ديم 306.89308827 

 التكيف النفسي واالجتماعي للنساء في األسرة التي لديها
 أفراد معوقون

القنة، إيمان "محمد 
-رمضان" مصطفى.  

 الحديدي، منى،<**> -.2010 إيم 305.48968694

التغير في مكانة وأدوار المرأة العاملة في المناطق 
الصناعية المؤهلة :دراسة ميدانية في مدينة سحاب 

 الصناعية

العكروش، كفا مشعل 
-عودة.  

<**> -.2010 كفا 305.43307766 موسى،شتيوي،   

دور برامج اتحاد المرأة األردنية في تمكين النساء 
 المعنفات

-حيدر، وحيدة حامد.  الصفدي، ريما،<**> -.2010 وحي 362.8309565 

المرأة في األعالم االلكتروني :دراسة تحليلية لقضايا المرأة 
 في مدونات المرأة االردنية االلكترونية

-الخطيب، زين أكرم.  ساري، حلمي،<**> -.2010 زين 302.231082 
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مشـاركة الزوج في المسـؤوليات األسـرية من وجهة نظر 
 المرأة والرجل العاملين في الجامعة األردنية

-البرغوثي، كيان محمد.  الخاروف، أمل محمد علي،<**> -.2010 كيا 306.872209565 

رضا النساء األردنيات عن سلوكات مقدمي ومقدمات 
الصحية في فترة ما حول الوالدة في خدمة الرعاية 

 المستشفيات األردنية

المصاروة، فداء كامل 
-شحادة.  

 الصفدي، ريما رفيق،<**> -.2010 فدا 613.04244019

النوع االجتماعي في الصحافة البحرينية :دراسة في تحليل 
2008و 2007مضمون صحيفتي "الوطن" و"الوسط"   

الصديقي،عائشة محمد 
-يوسف.  

 ساري،حلمي<**> -.2010 عائـ 305.42095667

أثر برنامج تدريبي مقترح على بعض المتغيرات 
السيكوبيولوجية والجسمية لدى فئة من السيدات المصابات 

 باالكتئاب في األردن

سماح سامي سليمان 
-األجرب.  

أبو <**>سميرة محمد عرابي،<**> -.2010 سما 362.25082
 الرز، حسين حسن،

اتجاهات المعلمين والمعلمات في المدارس الثانوية نحو 
مشاركة المرأة اليمنية في التنمية االجتماعية والسياسية في 

 مدينة صنعاء :دراسة ميدانية

-غادة محمد علي أبو طالب.  محمد علي الخاروف،<**> -.2010 غاد 305.42095662 

في القوات المسلحة األردنية دور المرأة  زيدان عوده علي  
-الزيدانين.  

 مجدي الدين خمش،<**> -.2010 عود 305.43355

االحتياجات النفسية واالجتماعية للنساء المعنفات في مدينة 
 عمان

-شواشرة، عاطف حسن.  الخاروف، أمل،<**> -.2011 عاط 362.829209565 

Islamic feminism and the debate of gender 
equality in Islam 

al-Fatafitah, Asil 
Ghassan.      - 

210.430542 F252 2011.- <**>Majali, Mohammad, 

قلق الموت لدى عينة من مرضى السرطان وعالقته ببعض 
 المتغيرات المختارة من منظور جندري

-ياسين، تهاني محمد جبر.  شريم، رغدة،<**> -.2011 تها 155.916 

داخل دور الرعايةالتكيف االجتماعي لمجهولين النسب  -علي، لينا محمد علي.   مصاروة، عيسى،<**> -.2011 لين 362.73209565 

اتجاهات طلبة الصف العاشر نحو التعليم المهني من 
 منظور النوع االجتماعي في مدينة عمان

الدهامشة، ُجمان حامد 
-فليح.  

 الخاروف، أمل محمد علي،<**> -.2012 جما 306.4309565

المعرفة التغذوية لدى المراهقين والمراهقات في مستويات 
 مدارس مدينة عمان من منظور جندري

-الكرد، فرح فتحي. <**> -.2012 فرح 305.235  أمل  الخاروف،   ،"محمد علي"
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واقع تعاطي المخدرات في المجتمع األردني من منظور 
 النوع االجتماعي :دراسة ميدانية

النشاش، فاتن عطا هللا 
-خليل.  

-الدبابنه، عبير بشير،<**> -.2012 فات 362.29309565
 العواودة، أمل سالم،<**>

تصورات طالب وطالبات الجامعة األردنية حول مفهوم 
 وأبعاد النوع االجتماعي )الجندر(

-داود، نور مصطفى محمد. <**> -.2013 نور 305.3  أمل  الخاروف،   ،"محمد علي"

المسنة في األردن :دراسة المشكالت التي تواجه المرأة 
 نوعية

-جالوخ، دينا عمر محمود.  موسى، شتيوي،<**> -.2013 دين 362.69209565 

دور وحدة األسرة اآلمنة في مؤسسة نهر األردن في تمكين 
 النساء المعنفات :دراسة تقييمية

-الصالح، ميس أسامة. <**> -.2013 ميس 361.0609565  أمل  الخاروف،   ،"محمد علي"

-الزعبي، رزان فالح. اتجاهات الشباب نحو عمل المرأة في القطاع السياحي <**> -.2013 رزا 305.482309565  أمل  الخاروف،   ،"محمد علي"

واقع إدماج النوع اإلجتماعي في الجامعات األردنية 
 الرسمية :دراسة حالة في الجامعة الهاشمية

العواملة، أماني علي عبد 
-الكريم.  

 الخاروف، أمل محمد علي،<**> -.2013 أما 305.309565

The convention on the elimination of all 
forms of discrimination against women :: a 
legal and cultural perspective of the Jordan 

case 

Uwaywi, Layla 
Muhammad Mahir.- 

341.4858 U95 2013.- <**>Dababneh, Abir Bashir, 

تأثير الفيس بوك على طلبة جامعة الحسين بن طالل من 
 منظور جندري

الهالالت، هيا محمد 
-إسماعيل.  

 أبو عرقوب، إبراهيم،<**> -.2013 هيا 303.483409565

الدوافع النفسية االجتماعية للمرأة الملتحقة ببرامج 
 الدراسات العليا في الجامعة األردنية

-محمود.الصغير، منار   خمش، مجد الدين،<**> -.2014 منا 305.409565 

-1921معوقات وصول المرأة األردنية لمجلس النواب )

( :دراسة تاريخية تحليلية2013  
الشطناوي، شروق عيسى 

-أحمد.  
 أبو دية، سعد،<**> -.2014 شرو 305.433283209565

دور الرجل والمرأة في اإلنجاب واستخدام وسائل تنظيم 
 األسرة :دراسة حالة

-نور، إيمان عبد هللا صليبا.  الصفدي، ريما،<**> -.2014 إيم 304.66609565 
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-طاهات، دينا ناصر مفلح. إدراك العنف ضد المرأة من منظور النوع اإلجتماعي  الخاروف، أمل محمد علي،<**> -.2014 دين 362.8292 

االقتصادي أثر الفجوة في األجور بين الجنسين على النمو 
(1983-2011في األردن :دراسة تطبيقية للفترة )  

-العقرباوي، سجى فهاد. -الخاروف، أمل محمد علي،<**> -.2014 سجى 338.9565 
 عثامنة، عبد الباسط عبد هللا،<**>

أساليب المرأة في إدارة الصراع األسري :دراسة حالة 
 منطقة قضاء القدس

-السناوي، سارة محمد.  ساري، حلمي،<**> -.2014 سار 306.872082 

البوح عما في النفس من منظور جندري :دراسة ميدانية 
 على طلبة الجامعة األردنية

السلواني، رايه فريد 
-إبراهيم.  

 ساري، حلمي،<**> -.2014 راي 302.2242

دراسة نقدية في كتابات فاطمة المرنيسي : نحو خطاب 
 نسوي إسالمي

-العطيات، وفاء محمد. الخضراء، <**>دبابنة، عبير،<**> -.2014 وفا 305.4 

 وفاء،

اتجاهات طالبات الصف العاشر األساسي والمرحلة الثانوية 
 نحو الزواج المبكر في مدينة عمان

الجواميس، شيرين مرزوق 
-محمد.  

 الخاروف، أمل محمد علي،<**> -.2014 شير 306.810835209565

الحياتية اليومية بين المرأة والرجل االختالفات في األنماط 
 عند اإلصابة والسكري :دراسة نوعية في األسرة األردنية

-عبد هللا، وصال أسعد. -الصفدي، ريما رفيق،<**> -.2015 وصا 613.0424 
 ساري، سالم خضر،<**>

صورة المرأة في أدب األطفال :دراسة مقارنة بين األدب 
 األردني والفرنسي

-مأمون.الجمل، وداد  <**> -.2015 ودا  305.4209565  أمل  الخاروف،  -،"محمد علي"
 قطامي، سمير ،<**>

-نمرات، رائدة محمود. المرأة ذات اإلعاقة في االستراتيجيات الوطنية األردنية  ساري، حلمي،<**> -.2015 رائ 305.90808209565 

 "دراسة تحليلية ":

وزارة الشؤون السياسية واقع ادماج النوع االجتماعي في 
 والبرلمانية في األردن

-خروب، زينة علي.  الخاروف، أمل محمد علي،<**> -.2015 زين 305.4209565 

العوامل المؤثرة في تمكين المرأة داخل األسرة من وجهة 
نظر المرأة المتزوجة اإلدارية العاملة في جامعة الملك 

 عبدالعزيز_جدة

-سبأ، نور صالح محمد.  الخاروف، أمل محمد علي،<**> -.2015 نور  305.42095661 
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التمكين القانوني للمرأة األردنية وانعكاساته على مشاركتها 
 السياسية

مريم محمد  العموش، 
-عثمان.  

305.4332304209565 
 مري

 ملكاوي، بشار،<**> -.2015

الزواج المبكر في مخيمات االجئين السوريين في األردن : 
ميدانية في مخيم الزعتريدراسة   

-شقبوعة، إسراء داود.  العواودة، أمل،<**>دبابنة، عبير،<**> -.2015 إسر 306.8109565 

-المعاعية، ملك أحمد. مشكالت عمل الممرضات في مستشفيات محافظة مأدبا  الخاروف، أمل محمد علي،<**> -.2015 ملك 305.436107309565 

الدولي في التمكين  دور وزارة التخطيط والتعاون
في مناطق  اإلقتصادي واإلجتماعي للمرأة :دراسة ميدانية 

 جيوب الفقر في األردن

بني هاني، مريم أحمد 
-محمد.  

 العواوده، أمل سالم، <**> -.2015 مري 305.4209565

المرأة في القضاء العشائري األردني :حالة دراسية لبدو 
 الوسط

-الزبن، جميلة صالح سالم.  العتوم، ميسون وائل،<**> -.2015 جمي 305.4209565 

الزعبي، هدى محمد عبد  الدوافع االجتماعية الرتكاب المرأة األردنية للجريمة :
-الرحمن.  

 خمش، مجد الدين،<**> -.2015 هدى 364.37409565

دراسة ميدانية على عينة من نزيالت مركز اصالح وتأهيل 
 النساء

القانونية للمرأة العاملة من التعرض للتحرش الحماية 
الجنسي في أماكن العمل :دراسة في ضوء التشريعات 

 الوطنية والمواثيق الدولية

العجوز، إيناس نضال 
-إسماعيل.  

محاسنة، <**>دبابنة، عبير بشير،<**> -.2015 إين  305.42
 نسرين،

:دراسة  أداء النساء النواب األردنيات تجاه قضايا المرأة 
مجلس النواب األردني السابع عشر في الدورة غير  حالة 

والدورة العادية األولى العادية   

-هاكوز، رعد نارت.  أبو دية، سعد،<**> -.2015 رعد  305.433283209565 

اتجاهات أسر الفتيات ذوات اإلعاقة العقلية نحو عملية 
 استئصال األرحام

-الهبارنة، ايمان. -الدبابنة، عبير بشير،<**> -.2015 ايم 362.309565 
 العواودة، أمل سالم،<**>

-1921تطور الحركة النسوية األردنية في الفترة ما بين )

  م( 2014

-العالونة، شذى زياد.  دبابنة، عبير، <**> -.2015 شذى  305.4209565 

دوافع السلوك االستهالكي الشرائي للمرأة 
مدينة عمان:دراسة ميدانية في  األردنية   

-حمودي، ديمة نظام فالح. العواودة، <**>العتوم، ميسون،<**> -.2015 ديم  305.4209565 
 أمل،
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اتجاهات اإلناث نحو عادات وتقاليد الزواج في المنطقة 
 الغربية للملكة العربية السعودية

-سبأ، رحمة صالح محمد.  العواودة، أمل سالم،<**> -.2015 رحم 306.81095661 

العنف ضد المعلمات في القطاع التعليمي الحكومي في 
األردن :دراسة على عينة من المعلمات في مديرية عمان 

 األولي

-الصناع، نجوان.  عليمات، حمود،<**> -.2015 نجو 303.608209565 

المرأة في البرامج االنتخابية لمرشحين الفائزين لمجلس 
 النواب األردني السابع عشر

-أريج عبد الوهاب.القرالة،   ساري، حلمي خضر،<**> -.2015 أري 305.433283209565 

السيوف، سيرين يوسف  انسحاب المرأة األردنية من سوق العمل :
-حسن.  

 العتوم، ميسون وائل،<**> -.2015 سير 305.4309565

 دراسة نوعية لتحليل الخطاب االجتماعي
التفاقية القضاء على كافة مدى مواءمة التشريعات األردنية 

 أشكال التمييز ضد المرأة :دراسة اجتماعية / قانونية
-أبو فرحة، سائدة حسني. الجاغوب، <**>دبابنة، عبير،<**> -.2015 سائ  305.4209565 

 محاسن،

عالقة وضع هوية األنا بالتوجه الجماعي والفردي وبعض 
 المتغيرات الديموغرافية عند المراهقين

الشريفة إيمان محمد محمد، 
-جاسم.  

بريك، <**>الصفدي، ريما رفيق،<**> -.2015 شري 305.235019
 وسام،

الهوية الجندرية للمرأة اإلعالمية في األردن :دراسة نوعية 
 للمرأة المذيعة

الصافي، صابرين محمد 
-مؤلف. -الصابر،   

 العواودة، أمل سالم،<**> -2016 305.4330223

الفردية والنفسية للنساء اللواتي يقبلن بعض الخصائص 
على إجراء فحص الكشف المبكر لسرطان الثدي مقابل 

 النساء العازفات عن إجراء الفحص

-المرايات، سجا زيد محمد. سجا 302   الزعبي، مروان طاهر،<**> -.2016 

فرص حصول المرأة األردنية على المشورة حول تنظيم 
 األسرة

-بني مفرج، إيمان صالح.  المصاروه، عيسى سليم،<**> -.2016 إيم 305.409565 

العوامل المؤثرة في ريادة المرأة الريفية األردنية للمشاريع 
:دراسة ميدانية على النساء الريفيات المستفيدات من 

 قروض صندوق التنمية والتشغيل

المشهراوي، مرام زياد 
-عمر.  

الدبابنة، <**>العواودة، أمل،<**> -.2016 مرا 305.4209565
 عبير،



  
 

 

 ةـــــة األردنيـــــامعـالج
 مركز دراسات المرأة

 رــــــيـي الماجستــــل خريجـائـرس

The experiences of Jordanian employed 
women in health sector after returning from 

maternity leave a qualitative study 

al-Fuqaha, Ola 
.Neaim. Mahmoud..- 

305.48923 F982 2016.- <**>Zeilani, Ruqayya Sayed,  

لجريمة زنا المحارم في  األبعاد القانونية واالجتماعية
(2014–2010االردن :)دراسة حالة   

الكيالني، سحر عبد الحفيظ 
-محمود.  

-الطراونة، حسن عوض،<**> -.2016 سحر 364.1536
 العتوم، ميسون وائل،<**>

تقييم المنظمات النسوية ألداء عضوات مجلس النواب 
 األردني

الرياطي، تمام محمد عبد 
-القادر.  

 

 تما 305.4209565
 

2016.- 
 
 

 ساري، حلمي خضر،<**>
 

التغير في معدالت اإلنجاب الكلي للمرأة األردنية في ضوء 
 استخدام وسائل تنظيم األسرة :دراسة مقارنة

مهيدات، معتز عبد الرحمن 
-حسين.  

 الخاروف، أمل محمد علي،<**> -.2016 معت 304.66609565

تمكين المرأة الريفية في دور المشاريع الصغيرة في 
(2010-2014محافظة مادبا )  

الوليدات، عريب عبد 
-الرحمن.  

 الخاروف، أمل محمد علي،<**> -.2016 عري 305.4209565

العزوبية من منظور جندري :دراسة ميدانية تحليلية في 
 مدينة عمان

الغزاوي، منال محمد سعيد 
-فارس.  

<**> -.2017 منا 306.73209565 ة، أمل سالم،العواود دبابنه، <**>
 عبير بشير،

تزايد لجوء النساء األردنيات إلى العمليات القيصرية 
 :دراسة نوعية

-السعدي، تهاني زياد.  مصاروة، عيسى،<**> -.2017 تها 306.461309565 

صورة المرأة في إعالم الجماعات الدينية "اإلسالمية" 
 المتطرفة

عربيات، لينا عبد هللا 
-حسين.  

 العربي، محمد،<**> -.2017 لين 302.23082

-كردي، وفاء محمود محمد. االتجار بالبشر من منظور النوع االجتماعي  دبابنه، عبير بشير،<**> -.2017 وفا 364.1551 

-رجب، هيا علي أحمد. الجندر وبناء الهوية لدى الشباب الشركسي في مدينة عمان  ساري، حلمي،<**> -.2017 هيا 303.32 
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واقع المشاركة السياسية للشابات في األحزاب األردنية من 
 منظور نسوي

عفانة، ميس بالل عبد 
-الغافر.  

 العواودة، أمل سالم،<**> -.2017 ميس 305.409565

-أبو علي، أحالم فوزي. الطالق المتأخر في المجتمع األردني من وجهة نظر النساء <**> -.2017 أحل 306.8909565  أمل، العواودة، العتوم، <**>
 ميسون،

الحماية الجزائية للمرأة في قانون العقوبات األردني رقم 
1960( لعام 16)  

-أبو هزيم، عتاب زياد.  دبابنة، عبير بشير،<**> -.2017 عتا 305.409565 

تجربة النزيالت األردنيات في مراكز اإلصالح والتأهيل 
 :دراسة نوعية للمفرج عنهن

-سميح.خريس، راية   العتوم، ميسون وائل،<**> -.2017 راي 365.6082 

المرأة وعمليات التجميل :دراسة نوعية لألسباب 
 االجتماعية والثقافية في

-الطالب، منال شاكر.  العتوم، ميسون،<**> -.2017 منا 362.19795 

 مدينة عمان

المشاريع الريادية للمهندسات الزراعيات األردنيات 
تحليلية -ميدانية :دراسة   

أبو السعود، ساره أحمد 
-مؤلف. -عبد،   

 ساري، حلمي خضر،<**> -.2017 سار 305.4363

الزواج العابر للثقافات :دراسة حالة المرأة السوفيتية 
 المتزوجة من أردني

 -نايفة ناصر،  العموش، 
-مؤلف.  

 العواودة، أمل سالم،<**> -.2018 ناي 306.845

عن االغتصاب: بين الشريعة والتشريع: اإلجهاض الناتج 
 دراسة مقارنة

الدبابية، أحالم صالح 
-مؤلف. -حمدان،   

 دبابنة، عبير بشير،<**> -.2018 أحل 305.4

واقع التعليم الثانوي في مدارس البادية الوسطى من منظور 
جندري]مصدر إلكتروني[ :دراسة ميدانية على منطقة لواء 

 الجيزة

 -محمد، الفايز، هال عناد 
-مؤلف.  

 الخاروف، أمل محمد علي،<**> -.2018 هال 306.4309565

Factors influencing the career choices of 
female undergraduates[electronic resource] 

:a comparative between the University of 
Jordan and Princess Sumaya University for 

technology \by Safaa Fouad Daradkeh ; 
Supervised by Amal "Mohammad Ali" Al-

kharouf 

Daradkeh, Safaa 
Fouad.- 

305.409565 D213 2018.- <**>al-Kharouf, Amal 
Mohammad Ali, 
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تقييم وحدات إدماج النوع االجتماعي في مؤسسات القطاع 
  العام في االردن]مصدر إلكتروني[ 

-الحواتمة، بكر احمد.  العواودة، أمل،<**> -.2018 بكر  305.309565 

اتجاهات الشباب االردني نحو الزواج عبر وسائل 
 التواصل االجتماعي]مصدر الكتروني[ :دراسة جندرية

-ياغي، روان مروان.  ساري، حلمي خضر،<**> -.2018 روا  306.810285 

النوع االجتماعي الجندر: دراسة تحليلية من منظور القرآن 
 الكريم

 -الصبح، منى احمد علي، 
-مؤلف.  

 العواودة، امل سالم،<**> -.2019 منى 305.3

المرأة السعودية في مواقع صنع القرار]مصدر إلكتروني[ 
 :واقع وتحديات

-آل سعود، ديمة بنت سعود.  .الدبابنه، عبير بشير<**> -.2019 ديم 305.42095661 

الالجئات الهوية الجندرية وآليات بنائها لدى 
السوريات]مصدر إلكتروني[:دراسة ميدانية في مخيم 

الزعتري لالجئين في األردنإعداد لمى عزمي محافظة ؛ 
-اشراف الدكتورة ميسون العتوم.  

 -  لمى عزمي،  محافظة، 
-مؤلف.  

 العتوم، ميسون،<**> -.2019 لمى 305.4841

العكروش، والء فرنسيس  ضمانات المحاكمة العادلة من منظور النوع االجتماعي
-مؤلف. -عيد،   

 العدوان، اشرف اسماعيل،<**> -.2019 وال 341.4832

 -الرشدان، سوار محمود،  حقوق المرأة بموجب قواعد القانون الدولي االنساني
-مؤلف.  

 الجاغوب، محاسن محمد،<**> -.2019 سوا 341.4832

ظاهرة االنتحار من منظور النوع االجتماعي]مصدر 
 إلكتروني[

 -مصلح، إيمان زهير خليل، 
-مؤلف.  

العتوم، <**>دبابنة، عبير بشير،<**> -.2019 إيم 305.4
 ميسون وائل،

تمثُّالت صورة المرأة في النص المسرحي األردني من 
 المنظور الجندري :) دراسة حالة(

 -القرعان، هبه محمد أسعد، 
-مؤلف.  

<**> -.2019 هبه 305.409565 محمد،نقرش، عمر   

الجندر وتداعياته على صحة المرأة السورية الالجئة في 
 مخيم األزرق

 -خضير، بتول احمد محمد، 
-مؤلف.  

 العواودة، أمل سالم،<**> -.2019 بتو 613.0424

إنجازات المرأة القيادية األردنية في المواقع السياسية 
 والعسكرية المختلفة

المجالي، وسن محمد شاهر، 
-مؤلف. -  

305.4332304209565 
 وسن

 الخاروف، امل محمد علي،<**> -.2019
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الخطـاب النسـوي في الشعـر العربـي الحـديـث]مصدر 
 إلكتروني[

السويلميين، إيمان أحمد 
-علي.  

 .الكوفحي، إبراهيم<**> -.2019 ايم  811.0093522

Women’s role in the development of the 
environment management system in jordan 

Al-Ajarmeh, Dua’a M 
, - author.- 

 Dababneh, Abeer B,<**>Al<**> -.2019 قيد التصنيف
Ouran, Nedal M, 

Female Beneficiaries of Microfinance in 
jordan: between empowerment and 

attenuation 

Daas, Insaf Abdullah, 
- author.- 

305.4  D111 2019.- <**>al Atoom, Maysoon Wael 
,<**>Dababneh, Abeer B, 

الفتيات فاقدات السند األسري: ما بين أسوار دور الرعاية 
وأسوار المجتمع]مصدر إلكتروني[ إعداد سالم علي 

-النوافلة ؛ إشراف ميسون وائل العتوم، عبير بشير دبابنة.   

 -النوافلة، سالم علي، 
-مؤلف.  

دبابنة، <**>العتوم، ميسون وائل،<**> -.2019 سال  305.42
 عبير بشير،

يات حبيسات المنازل في األردن]مصدر إلكتروني[الفت  -  الحياري، تمارا عطية،  
-مؤلف.  

 العتوم، ميسون،<**> -.2019 تما 305.4209565

السيوف، مي خالد محمود،  البغاء: األسباب الدافعة له والنتائج المترتبة عليه
-مؤلف. -  

العتوم، <**>دبابنة، عبير بشير،<**> -[1441]2019 مي 305.409565
 ميسون وائل،

 : دراسة نوعية لنزيالت مركز إصالح وتأهيل الجويدة

واقع األمهات العازبات في المجتمع األردني :دراسة 
قانونية -اجتماعية   

 -العزب، نور الهدى نصر، 
-مؤلف.  

-دبابنة، عبير بشير،<**> -.2020 نور 306.815309565
 العواودة، امل سالم،<**>

النوع االجتماعي في بلديات مدينة السلطواقع   -الشبلي، اآلء يوسف احمد،  
-مؤلف.  

 الخاروف، أمل محمد علي،<**> -.2020 أال 305.4309565

الحسنات، براء عمر محمد،  المرأة والتراث في األردن :حفظ للذاكرة وصناعة اقتصاد
-مؤلف. -  

<**> -.2020 برا 305.4309565 ذيب،الحوراني، فؤاد محمد   

في األردن فقدان الشهية العصبي لدى النساء  -حسين، دعاء خليل محمد،  
-مؤلف.  

 العتوم، ميسون وائل،<**> -.2020 دعا 305.4209565

 :دراسة سوسيوسايكولوجية

االنحرافات الجنسية المثلية لدى اليافعات في االردن: 
 دراسة حالة

 -حتر، هديل عادل، 
-مؤلف.  

-العواودة، آمل سالم،<**> -.2020 هدي 306.7660835
 العضايلة، لبنى،<**>
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التمكين االقتصادي واالجتماعي للنزيالت في مراكز 
 اإلصالح والتأهيل األردنية بين:

النعيمات، هالة محمود 
-مؤلف. -محمد،   

-العواودة، أمل سالم،<**> -.2020 هال 305.409565
 العضايلة، لبنى مخلد،<**>

والمأمولالواقع   

القضاة، هديل زهير حمدان،  الحراك النسوي الرقمي في االردن :
-مؤلف. -  

 العواودة، أمل سالم،<**> -.2020 هدي 305.40909565

 دراسة حالة فيس بوك

أثر مساهمة المرأة األردنية في التحوالت الديمقراطية 
 والمعوقات التي تواجهها

العنزي ، شوق غازي 
-مؤلف. -خلف،   

 القطاطشة، محمد حمد<**> -.2020 شوق 305.4

أثر الخطابات الرسمية " كتب التكليف، البيانات الوزارية، 
خطب العرش" على الدور السياسي للمرأة األردنية في 

  م 1998-1952 عهد الملك حسين بن طالل 

الصرايرة ، والء إبراهيم 
-مؤلف. -محمد،   

<**> -.2020 وال 305.4 دية، سعد،أبو   

مستوى األمن النفسي للمرأة العاملة في قطاع التعليم العام 
والخاص وعالقته بدافعية اإلنجاز في العمل :محافظة 

 جرش أنموذجا  

 -نصرهللا، روند سالم على، 
-مؤلف.  

 العدوان، فاطمة،<**> -.2020 رون 305.4

الفتيات المعرضات للخطر في دور الرعاية االجتماعية في 
األردن :دراسة قانونية اجتماعية لدار رعاية الفتيات 

  رصيفة  -المعّرضات للخطر

نزال، ضحى سليمان 
-مؤلف. -إبراهيم ،   

-دبابنة، عبير بشير سويلم،<**> -.2020 ضحى 305.4
 العواودة، أمل سالم حسن،<**>

واقع إدماج النوع االجتماعي في الهيئة اإلدارية في 
ردنيةالجامعة األلمانية األ  

الحيصة، مالك حسين صالح 
-مؤلف. -الحيصة،   

<**> -.2020 مال 305.4 أمل  الخاروف،   ،"محمد علي"

العنف ضد المرأة العاملة من وجهة نظر مدراء العمل 
والنقابات العمالية :دراسة تحليلية في القطاع الخاص 

 األردني

الدباس، آيات معتصم محمد، 
-مؤلف. -  

 العواودة، أمل سالم،<**> -.2020 آيا 305.4

-مؤلف. -هديب، ريما إياد،  الخطاب الحكومي األردني حول ريادة النساء لألعمال ريم 305   العتوم،ميسون وائل،<**> -.2020 

العمل التطوعي لدى الشباب من منظور النوع االجتماعي 
 في مدينة عمان

 -الشمري، روان محمد، 
-مؤلف.  

 الخاروف، أمل محمد علي،<**> -.2020 روا 305.4209565

الجواميس ، عبير حسين  تمثالت الهوية الجندرية لدى طلبة الجامعة األردنية
-مؤلف. -علي،   

 العواودة، أمل سالم،<**> -.2020 عبي 305.4
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 -شريتح، زريفة عدنان،  دور التنظيم المجتمعي في الوعي النسوي لدى المعلمات
-مؤلف.  

 العتوم، ميسون،<**>دبابنة، عبير،<**> -.2020 زري 305.4

 في األردن

 :دراسة حالة حملة قم مع المعلم

العنف المبني على النوع اإلجتماعي في شركات التأمين 
 األردنية

 -أبوبكر، مها إبراهيم، 
-مؤلف.  

 العواودة، أمل سالم،<**> -.2020 مها 305.4

Power to act: Syrian women empowerment 
in Za’atari refugee camp and the response 

towards harassment 

al-Halawani, Sarah 
Haitham , - author.- 

 ,Al-Serhan, Amani<**> -.2021 قيد التصنيف

دور منظمات المجتمع المدني في تقليص فجوة المساواة 
واقع وتطلعات في األردن : االقتصادية بين الجنسين   

الرواشدة، نوال عبدالحميد ، 
-مؤلف. -  

 جرار، أماني غازي،<**> -.2021 نوا 305.4

واقع وتحديات األمهات العازبات في األردن والمغرب 
 :دراسة مقارنة

عيسى، وائل عبد الفتاح 
-مؤلف. -زهدي ،   

 العواودة، أمل سالم،<**> -.2021 وائ 305.4

المشاريع الصغيرة في تحقيق التمكين االجتماعي دور 
واالقتصادي لالجئات السوريات في األردن :محافظة 

 البلقاء أنموذجا

الخوالدة ، رغد محمد عايد، 
-مؤلف. -  

 العضايلة، لبنى مخلد،<**> -.2021 رغد 305.4

:األغوار الوسطى  واقع المرأة الفقيرة وآليات تكيفها معه 
 انموذجا  

 -نانسي بسام أحمد،  كنعان ،
-مؤلف.  

 العضايلة، لبنى،<**> -.2021 نان 305.4

النتشه، آية عبد العزيز  أسباب طالق القاصرات :دراسة نوعية على مدينة عمان
-مؤلف. -داود،   

 الخاروف، أمل محمد علي،<**> -.2021 آية 305.4

 -أريج منذر،  نصير، العنف االنتخابي ضد المرأة وآثاره على المجتمع األردني
-مؤلف.  

 العتوم، ميسون وائل،<**> -.2021 أري 305.4

الدور الذي تمارسه دور الرعاية في حماية و تمكين النساء 
األردنيات الموقوفات إداريا  :دراسة ميدانية على دار 

 إستضافة وتأهيل النساء المعرضات للخطر/ "دار آمنة"

الهدبان، عائشة أحمد بخيت، 
-مؤلف. -  

 ساري، سالم،<**> -.2021 عائ 305.4
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The impact of social media on Jordanian 
Women 

Sleit, Reema Azzam, - 
author.- 

 ,Al-Shboul , Muhannad A<**> -.2021 قيد التصنيف

المشاركة المجتمعية للمرأة ذات اإلعاقة الحركية في 
 األردن : واقع وتحديات

عبد غزال ، عبد هللا زكريا 
-مؤلف. -اللطيف،   

 العواودة، أمل سالم،<**> -.2021 عبد 305.4

 -محمد، رنا إبراهيم،  البناء االجتماعي للذكورية في المجتمع األردني
-مؤلف.  

رنا 305 دبابنة، <**>العتوم، ميسون وائل،<**> -.2021 
 عبير بشير،

 :تحليل خطاب
االجتماعي :دراسة الجريمة االلكترونية من منظور النوع 

 تحليلية
 -وشاح ، شهد أكرم، 

-مؤلف.  

 

 شهد 305.4

 

2021.- 
 

 العواودة، أمل سالم،<**>

مدى مواءمة مهارات خريجي وخريجات التعليم العالي 
ومتطلبات المهنة في سوق العمل األردني :دراسة حالة 
خريجي وخريجات برنامج ماجستير دراسات المرأة في 

 الجامعة األردنية

 -شموط، روان لؤي، 
-مؤلف.  

<**> -.2021 روا 305.4 أمل  الخاروف،   ،"محمد علي"

دور الحضانات المؤسسية في تمكين المرأة العاملة 
 اقتصاديا في عمان

 -القاضي، غادة مازن، 
-مؤلف.  

 السرحان، أماني محمد،<**> -.2021 غاد 305.4

حول  1325استجابة األردن لقرار مجلس األمن رقم 

 المرأة واألمن والسالم
القطارنة، ميس فخري أحمد 

-مؤلف. -،   
 العواودة، أمل سالم،<**> -.2021 ميس  305.4

واقع إدماج النوع االجتماعي في وزارة الخارجية وشؤون 
 المغتربين

النحالوي، منى محمد سعيد 
-مؤلف. -رشيد،   

 الخاروف، أمل محمد علي،<**> -.2021 منى 305.4

العمل المرن في المؤسسات في تمكين المرأةدور نظام  النهار ، بشرى كريم  
-مؤلف. -اسماعيل،   

 الخاروف، أمل محمد علي،<**> -.2021 بشر 305.4

 -سارا محمد،  درادكه،   األمهات األردنيات العامالت 
-مؤلف.  

 العتوم، ميسون،<**> -.2022 سار  305.409565

 :وعبء "المناوبة المزدوجة"
المرأة األردنية واستخدام وسائل التواصل االجتماعي 

 لغايات التعبير عن العنف :دراسة تحليلية
 -هديل سمير،  الصعبي، 

-مؤلف.  
 العتوم، ميسون وائل،<**> -.2022 هدي 305.409565

واقع المرأة األردنية العاملة في القطاع التعليمي في ظل 
 جائحة كورونا

مريم لطفي عبد  حمد، 
-مؤلف. -اللطيف،   

 العتوم، ميسون وائل،<**> -.2022 مري 305.409565
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تشكل قانون األحوال الشخصية األردني: الكولونيالية، 
 والدولة، والنخب المحلية

 -عدوي، عبير جوان، 
-مؤلف.  

 الرواشدة، ميساء نصر،<**> -.2022 عبي 305.4

تحليليةواقع تسول المرأة في المجتمع األردني :دراسة   -اللحاويه، ميس حمد ثلجي،  
-مؤلف.  

 العضايلة، لبنى مخلد،<**> -.2022 ميس 305.4

المرأة البرلمانية في مجلس النواب األردني التاسع عشر: 
 واقع وتحديات

 -أبو زيد، اية محمد سعيد، 
-مؤلف.  

 العضايلة، لبنى مخلد،<**> -.2022 اية 305.433283209565

اتفاقية سيداو :دراسة حالة في مدينة  تظاهرات النساء ضد
 الخليل

الشريف، ميساء عبد 
-مؤلف. -الناصر،   

 العتوم، ميسون،<**> -.2022 ميس 305.4

تجربة تمكين المرأة في ظل البنى االجتماعية الثقافية في 
 المجتمع األردني

العقاد، آيات عادل محمد 
-مؤلف. -فضل،   

<**> -.2022 آيا 305.4 امل سالم،العواودة،   

واقع المشاركة االقتصادية للمرأة في قطاع تكنولوجيا 
 المعلومات في األردن

 -أبو نعمه، حنان غسان، 
-مؤلف.  

 جبر، رانيه،<**> -.2022 حنا 305.4

تمثالت النسوية في البناء الثقافي للمجتمع األردني :تحليل 
 خطاب من منظور النوع االجتماعي

 -قويدر، نور حاتم أحمد، 
-مؤلف.  

 العواودة، أمل سالم،<**> -.2022 نور 305.4

القضاة، سراء صبري  الفن النسوي في المجتمع األردني: إنجازات وتحديات
-مؤلف. -محمد،   

 العواودة، أمل سالم،<**> -.2022 سرا 305.4

المرأة العربية بين أهوال الحرب وألم اإلصابة :دراسة 
 حالة

أبو حيانه، فروسينا عمر 
-مؤلف. -ابراهيم،   

-العتوم، ميسون وائل،<**> -.2022 فرو 305.4
 الدبابنة، عبير،<**>

 نساء مصابات جراء الحروب

العمل عن بعد وآليات مناهضة العنف ضد المرأة خالل 
 جائحة كورونا في األردن

العموش، سوسن احمد علي، 
-مؤلف. -  

 العتوم، ميسون وائل،<**> -.2022 سوس 305.4

البحري، قانتة يوسف خليل،  دور المشرع األردني في تنميط األدوار االجتماعية للمرأة
-مؤلف. -  

 

 قان 305.4
 

2022.- 
 
 
 

 

 دبابنه، عبير بشير،<**>
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:دراسة لشعر  2000-1980شعر المرأة في األردن بين 

 المرأة األردنية
الخطايبة، باسم خلف 

-إسماعيل  
عمان، األردن :وزارة  باس 811.956509

-[1423]2003الثقافة،  
 أبو علي، محمد بركات،<**>

 


