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 السيرة الذاتية
 

 
 

  البيانات الشخصيةاواًل: 
 

 أمل سالم حسن العواودة  االســـــــم 

 عمان  – 2/11/1972 تاريخ ومكان الميالد 

 الجامعة األردنية / مركز دراسات المرأة الجامعة / الكلية 

 دراسات المرأة القسم 

 دكتورأستاذ  الرتبة الحالية 

ع
 ية

 الحالةاالجتماعية/عدد االبناء 
 االبناء

 ابناء 4متزوجة / 

 عمان  –األردن  عنوان االقامة الدائم 

 00962795144727 رقم الهاتف النقال 

 drawawdeh@yahoo,com العنوان االلكتروني 

 a.awawdeh@ju.edu.jo البريد االلكتروني الرسمي 

 
    العلميةالمؤهالت ثانيًا: 

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص العلميةالدرجة  
 2007  األردن /الجامعة األردنية جتماع االعلم  دكتوراة  
 1998  األردن /الجامعة األردنية جتماع االعلم  ماجستير 
 1995  األردن /جامعة اليرموك جتماع االعلم  بكالوريوس  



2 

 

 
  التخصص ومجاالت االهتمامثالثًا: 

 
  جتماع االعلم  العامالتخصص  
 التخصص الدقيق 

 
 

 علم االجتماع ودراسات المرأة
 العنف المبني على النوع االجتماعي .1 مـجاالت االهتمام   

 سوسيولوجيا العمل من منظور النوع االجتماعي)االقتصاد النسوي( .2
 .التنمية من منظور النوع االجتماعي .3
 والنسويمناهج البحث االجتماعي  .4
 االجتماعيتدقيق النوع  .5

أمثال، حكايات، أغاني  )األدب الشعبي األردني والفلسطينيصورة المرأة في .  الكتب المنشورة 
 م.2000شعبية( مؤسسة  حمادة  للدراسات الجامعية  والنشر والتوزيع ، اربد ، 

 م. 2002، مكتبة الفجر، اربد ، العنف ضد الزوجة في المجتمع األردني. 
 اليازوري،عمان ،2009ي، قطاع الصحالعاملة في الالعنف ضد المرأة . 

 
 

  السجل الوظيفي رابعًا: 
 

 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
 
 
 

 لآلن - 3/2021 مركز دراسات المرأة / الجامعة األردنية. أستاذ دكتور

 3/2021-19/3/2018 مركز دراسات المرأة / الجامعة األردنية. (.أأستاذ مشارك فئة ) 

 18/3/2018 -6/9/2015 .مركز دراسات المرأة / الجامعة األردنية (.أستاذ مشارك فئة )ب 

قسم الخدمة االجتماعية/ كلية االميرة رحمة  )ب( أستاذ مشارك 
 .الجامعية/ جامعة البلقاء التطبيقية

11/6/2012- 5/9/2015 

كلية األميرة رحمة  ة/قسم الخدمة االجتماعي أستاذ مساعد فئة )ب(. 
 جامعة البلقاء التطبيقية_ الجامعية

11/6/2007-10/6/2012 

 10/6/2007-23/1/2006 جامعة البلقاء التطبيقية-العلوم االجتماعيةقسم  .مدرس مساعد فئة )أ(  
 22/1/2006-15/10/2000 جامعة البلقاء التطبيقية -العلوم االجتماعيةقسم  محاضر متفرغ   
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الر 

 قم
 النشر حالة الناشر عنوان البحث

 1  "Faculty of Graduate Studies- Prince Al Hussein Bin 

Abdullah II School of International Studies, The 

University of Jordan, Amman, Jordan, Center for Women 

Studies, The University of Jordan, Amman, Jordan . 

Journal of Averroes University in Hollsnd 
 2020. 39العدد 
 (203 -162ص ) 

 
 
 

 منشور

اقتصادية للتمييز ضد المرأة في سوق  -التكلفة السوسيو 2 
 .العمل األردني"

مجلة دراسات، العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ، 
 (20 -1، ص )2019(، 3(، العدد)46المجلد)

 منشور

 
 
 
 

العنف القائم "اتجاهات اإلخصائيين اإلجتماعيين نحو حاالت  3
  .على النوع االجتماعي

 غزة/مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلنسانية
 (292 -263، )ص 2018، 2، العدد26مجلد 

 

 منشور

" تقييم آليات التدخل المهني لإلخصائيين اإلجتماعيين مع  4 
 .حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي"

واإلجتماعية،المجلد العلوم اإلنسانية  مجلة دراسات
 (40 -23ص ) 2017، 2(، الملحق44)
 

 منشور

 

 

  األعمال اإلدارية خامسًا: 

 التاريخ مسمى العمل اإلداري/  

 لآلن -26/1/2020 / الجامعة األردنية رئيس قسم دراسات المرأة االكاديمي / مركز دراسات المرأة 

 15/9/2019 – 18/9/2015 / الجامعة األردنية مركز دراسات المرأة رئيس قسم الدراسات واالستشارات / 

 2005 – 2004خالل العام الجامعي الخدمة االجتماعية / جامعة البلقاء التطبيقيةرئيس قسم  

 14/10/2000 -12/1997/ .الجمعية األردنية لتنظيم وحماية األسرة .أخصائية اجتماعية  

 
 
 

  

 

 
 بعد الحصول على الدرجة العلمية األخيرةاألبحاث العلمية 
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سلسلة العلوم  -مجلة مؤتة للبحوث والدراسات   .وتحديات"واقع "المرأة والعمل التطوعي في األردن:  5 
 .االنسانية واالجتماعية

 للنشر مقبول
10/11/201
9 

 واقع المرأة في قطاع العمل غير المنظم في األردن: دراسة 6 
 .حالة المرأة المزارعة في األغوار الوسطى

مجلة المشكاة للعلوم االجتماعية واالنسانية، 
 .جامعة العلوم االسالمية العالمية

مقبول للنشر 
29/5/2019 

"الوعي النسوي لدى المرأة الريفية األردنية". دراسة نوعية "  7 
 ".في قرية المالحات/ األغوار الوسطى

 

 .العلوم االجتماعية واالنسانية –مجلة المشكاة 
 .جامعة العلوم االسالمية العالمية

 مقبول للنشر  
1/9/2019 

أســـباب العــــود للجريمة من وجهة نظر نزيالت مركز إصالح  8 
  ".وتأهيل النساء الجـــويدة /عمان

سلسلة العلوم ، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات
، 1العدد  ،34اإلنسانية واإلجتماعية، مجلد 

 50-13، ص 2019

 منشور

غزة  /االنسانية دراساتمجلة الجامعة اإلسالمية لل  ."واقع المشاركة السياسية للشابات في األحزاب األردنية" 9 
 (289 -263، ص)، 2019 2ع، 27 المجلد

 منشور

 1
0 

" تداعيات الحروب والنزاعات المسلحة على المرأة العربية 
 دراسة حالة المرأة السورية والعراقية. المقيمة في األردن

، المجلد بحاث والدراساتمجلة جامعة فلسطين لأل
 (97-62ص) .2019، 2التاسع، العدد

 منشور

"دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في التمكين اإلجتماعي  11 
 ."في االردن للمرأة: دراسة ميدانية في مناطق جيوب الفقر

العلوم االنسانية،  /لألبحاثمجلة جامعة النجاح 
 1154-1124ص ،2019 ،7العدد ، 33 مجلد

 
 

 منشور

"الزواج العابر للثقافات :دراسة حالة المرأة السوفيتية المتزوجة  12 
  .من أردني"

، المجلد بحاث والدراساتمجلة جامعة فلسطين لأل
 158-116ص  .2018، 3الثامن، العدد

 منشور

 
 
 

التغير في االدوار الجندرية عند الالجئات السوريات في األردن  13
 " 

وقائع مؤتمر علمي عالمي محكم نشر في 
 Route Educational and Socialمجلة : 

Science Journal, volume 5(1), 
January 2018 ISSN:2148-5518. 

 منشور

الجامعات "مشكالت الطلبة الوافدين من دول الخليج العربي في  14 
  .األردنية من وجهة نظرهم"

مجلة دراسات، العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، 
 (.64-49، ص)1،2015 ، العدد42 المجلد

 منشور

"العنف ضد المرأة ذات االعاقة الحركية والجسدية في المجتمع  15 
  .األردني": دراسة ميدانية كمية"

مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث، 
 .فلسطين

مقبول للنشر 
1/12/2018 

"العزوبية من منظور جندري: )دراسة ميدانية تحليلية في  16 
 .مدينة عمان (

سيتم  ،مجلة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(
 .2020تموز  7، العدد 34مجلد نشره في 

مقبول 
 للنشر
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معوقات الممارسة المهنية لدى االخصائي االجتماعي في  17 
   .المؤسسات الطبية في مدينة عمان

مجلة العلوم االنسانية /جامعة البحرين 
 .    ISSN: 1958-8647م .2016/

 منشور

الوعي بحقوق المرأة في قوانين العمل والضمان االجتماعي  18 
الحماية القانونية لألسرة بين الواقع : المؤتمر العلمي د.والتقاع

 م،21/4/2010-20والطموح(، جامعة عمان األهلية 

 منشور في كتاب اعمال المؤتمر 
 م.2012( 623-579ص) 

 منشور

واقع إدماج النوع االجتماعي في القطاع الخاص )دراسة  19 
  (.تحليلية لمجموعة شركات نقل

(, 5المجلة األردنية للعلوم االجتماعية, مجلد )
 .36 -15, ص 2012(, 1عدد )

 منشور

اإلجتماعي على الصعيدين المؤسسي تحليل واقع النوع  20 
 والتشريعي:دراسة ميدانية في وزارة العمل في األردن/ "

المجلة االردنية في القانون والعلوم السياسة/ 
 2011،  2، العدد3جامعة مؤته/ المجلد 

 163-139ص

 منشور

أسباب النزاعات األسرية من وجهة نظر االبناء" دراسة ميدانية  21 
 .البلقاء التطبيقية"في جامعة 

غزة، سلسلة الدراسات  /مجلة الجامعة اإلسالمية
 م.2012التربوية والنفسية، 

 منشور

الثقافة القانونية في المجتمع األردني" دراسة في قانون األحوال  22 
  .الشخصية"

 منشور م.2011مجلة كلية األداب/ جامعة طنطا، 

العاملة في المجتمع  العوامل المؤثرة على العنف ضد المرأة 23 
 ".ISSN:0253_1097" .االردني: ) دراسة تطبيقية(

مجلة العلوم االجتماعية/مجلس النشر 
، 1العدد - 39العلمي/جامعة الكويت، مجلد 

 (124-91م، ص:) 2011

 منشور

دراسة تقويمية لواقع التدريب الميداني في الخدمة االجتماعية  24 
  .وجهة نظر الطلبةفي جامعة البلقاء التطبيقية من 

 
 

مجلة كلية التربية/ جامعة عين شمس، المجلد 
 (.428-383م، ص)2010، 1، العدد 16

 منشور

العنف الجامعي : دراسة السباب العنف الطالبي في الجامعة  25 
 الهاشمية من وجهة نظر الطلبة.

 
 
 
(  152-127ص:) –م، ص 2010 

ISSN:1025_059X."" 

 ومجلة شؤون إجتماعية/ جمعية اإلجتماعيين 
، 106الجامعة االمريكية في الشارقة/ ، العدد 

 (  152-127م، ص:)2010،  27السنة 

 
 منشور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 26 Difficulties Facing The Educational 
Supervision Processes In The Public 

Schools Of The Governorate Of Jarash                       . 
 
 
 

Journal of International Education 
Research Third   Quarter 2013                                 

Volume 9, Number 3 l (223-234 

 منشور

/جامعة  مجلة العلوم االجتماعية واالنسانية .االنتهاك القانوني لحقوق النساء العامالت في قطاع الخدمات 27 
 م.2005الكويت /

 منشور
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  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية 
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الر 
 قم

 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده الجهة المنظمة / والندوة العلمية اسم المؤتمر
ة تهيئة بيئة مواتية للمشاركة السياسية الكاملة والفاعل 1 

 للمرأة في األردن
 االردنعمان/ 

22/3/2021  
 اون الين

ورقة بعنوان:البيانات والمعلومات 
 حول العنف السياسي ضد المرأة

 عمان/ االردن المجلس الوطني لشؤون االسرة –األسرة في زمن الكورونا   
19/8/2020 

ورقة بعنوان: االثار االجتماعية 
 للجائحة

 سنة 18الفضاء الرقمي مساحة غير امنة للفتيات اقل من   
 جهد

 عمان/ االردن
10/11/2020 

 ورقة: العنف االلكتروني ضد النساء

 مؤسسة إصنع فارق -مؤتمر شركاء العمل اإلنساني األول  
 لإلستشارات والتدريب

 اربد/ االردن
2/2/2019 
 

ورقة بعنوان: تكلفة التمييز ضد المرأة 
 في سوق العمل .

لتنمية إطعام ل -واإلنجازاتالمرأة قيادة وريادة بين التحديات  2 
 والتدريب

 عمان/ االردن
26-28/3/2018 

الذهبية للمرأة المتميزة تكريم: الجائزة 
 لكفاءة العلميةفي ا

 ةيجمع -المؤتمر العلمي"الجيل الرقمي مسؤولية الجميع 3 
 نساء ضد العنف

 تركياأنقرة / 
 14-16/2/2018 

ورقة: تحديات الجيل الرقمي من 
 األكاديمي المنظور

جمعية نساء ضد ) -العنف اإللكتروني وسبل التصدي له 4 
 .(العنف

 تركيا /سامسون
 19/9/2015 

 ورقة: العنف االلكتروني ضد النساء
 

والتربوية  المؤتمر العلمي الدولي األول للعلوم اإلجتماعية 5 
 )ريس(، 

 ركيات –جامعة باتدرما 
 3-5/11/2017 

األدوار الجندرية التغيير في ورقة: 
 عند الالجئات السوريات في األردن.

مؤتمر المرأة العربية في منظومة تنمية الموارد البشرية:  6 
ابطة مراكز ر -التمكين وزيادة المشاركة في سوق العمل

تحاد  بحوث تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي وا 
 ث العلمي العربيةمجالس البح

 األردن عمان،
 15-16/10/2017 

ورقة: دور وزارة التخطيط والتعاون 
الدولي في التمكين االجتماعي للنساء 

 في مناطق جيوب الفقر

المؤتمر العلمي األول للخدمة اإلجتماعية/ الجامعة  7 
 ،(رابطة الخدمة اإلجتماعية)األردنية،

 عمان / األردن
19-20/4/2016. 

ورقة:اتجاهات االخصائيين 
نحو العنف القائم على االجتماعيين 

 النوع االجتماعي
 -( 2030 -2015)المرأة العربية في األجندة التنموية 8 

 )المنظمة العربية للمرأة، (

 

 مصر /القاهرة

29/11-1/12/2015 
 ورقة : مؤشرات النوع االجتماعي
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المؤتمر الدولي الثالث: نحو مجتمعات أمنة/ جمعية نساء  9 

 المنظمة المغربية لحقوق االنسانضد العنف بالتعاون مع 

 المغرب / كازبالنكا

4-5/9/2012 
حاالت اليات التعامل مع ورقة: 

 العنف األسري

جمعية )دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة االرهاب والتطرف  10 

 . (االنسان لحقوق  نساء ضد العنف والمنظمة المغربية

  المغرب ،الرباط 
28-30 /4/2015 
 

 مؤسسات المجتمع المدنيورقة: دور 
 في مواجهة التطرف واالرهاب

اإلجتماع الدوري السابع واألربعين لإلتحادات العربية النوعية  11 
المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة اإلقتصادية 

 العربية،
 

2-5/10/2017 ،
دولة  –الفجيرة 

اإلمارات العربية 
 المتحدة، 

 

في تطوير ريادة دور المرأة العربية 
األعمال لتنمية المشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة بالوطن العربي
 األعمال التجارية من وجهة النظر األلمانيةفي دور المرأة  12 

 .(إتحاد المرأة العربية فرع لبنان )
 
 

  لبنان، طرابلس
7-9/10/2016  
 

كلمة المرأة العربية لتمثيل الوفود 
 العربية المشاركة. 

الملتقى العربي لمواجهة  التطرف واإلرهاب، مركز   13 
الجامعات العربية للدراسات األمنية والتدريب وأكاديمية 

 .كامبردج للتدريب
 

 االردن -عمان
 18-20/3/2017، 
 

ورقة بعنوان: مقومات تمكين المرأة 
التطرف  لتحصين األجيال ضد

 واالرهاب.
دور مؤسسات المجتمع المدني واإلعالم في مواجهة  ندوة  14 

الفكر المتطرف مديرة األمن العام ومكتب األمم المتحدة 
 المعني بالمخدرات والجريمة /األردن

 عمان ، األردن
20-22/11/2017 

. ورقة عمل بعنوان: ثقافة الحوار 
 اإليجابي وتقبل االخر

المدنية. مؤسسة  مؤتمر بناء ثقافة الحوار وتعزيز التربية 15 
 بيرجهوف االلمانية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-/25عمان، األردن 
26/2016 

واقع المرأة السورية الالجئة في 
 االردن

 16 
 
 
 

 االتحاد العربي للمرأة، الريادة للمرأة العربيةفرص تعزيز 
 ، مجلس الوحدة اإلقتصادية العربية.المتخصصة

 

-25القاهرة ،مصر 
27/3/2016 

 المرأة االردنية وريادة االعمال

ربية في البالد إجتماع ألية تنمية اإلستثمار والتجارة الع 17 
جتما األتحادات العربية النوعية المتخصصة في  عالعربية وا 

 مجلس الوحدة االقتصادية العربية ،دورتها السادسة واالربعين
 

 عمان، األردن
9 -11/5/2017 
 

دور المرأة المتحصصة ورقة بعنوان: 
 االفتصاد االردني مفي دع

اإلجتماع التأسيسي لإلتحاد العربي للمرأة المتخصصة  18 
 القاهرة، مجلس الوحدة االقتصادية العربية.

 عمان ،األردن 
22 -23/12/2015 

 رئاسة الوفد االردني في المؤتمر

المؤتمر الوطني األول للوقاية من العنف ضد األطفال  19 
والنساء" الواقع والتجديات" /موؤسسة نهر األردن بالتعاون مع 

 كل من صندوق االمم المتحدة للسكان 

 االردن -عمان
18-19/12/2011 

دور قطاع الخدمات االجتماعية ورقة:
 مواجهة العنف) النموذج المثالي( في
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  2015بعد عام األنشطة التدريسية
 

 التي  الدراسية والمواد المقررات 
 قام بتدريسها

 الدراسات  البكالوريوس
 العليا

   المرأة واألعمال  
   مناهج البحث العلمي الكمي والنوعي  
   موضوعات خاصة في دراسات المرأة  
   النوع االجتماعي والتنمية المستدامة  
   المرأة والسياسة  
   موضوع خاص في دراسات المرأة  
   الثقافية الوطنية  

 
 
 
 
 

  االشراف على رسائل الماجستير
 

 تاريخ  اسم الطالب عنوان الرسالة 
 2021 عبداللة غزال المشاركة المجتمعية للمرأة ذات اإلعاقة الحركية في األردن: واقع وتحديات 

 2021 شهد وشاح االلكترونية من منظور النوع االجتماعيالجريمة  

 2020 مها ابو بكر على النوع االجتماعي في شركات التأمين األردنيةالعنف المبني  

جمعية  حول دور المرأة في مواجهة العنفالمؤتمر الدولي   20 
 جمعية  التونسية للدعم األسري نساء ضد العنف مع ال

 تونس 
29- 30 /9/2011 

 ارقام ومؤشرات العنف االسريورقة: 

 جمعية نساء ضد  -رأةمؤتمر ال لثقافة العنف ضد الم 21 
 العنف 

 العنف األسري: اسباب وحلولورقة:  14-15/12/2010
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 قانونية -األمهات العازبات دراسة سسيو 
 

 2020 نور العزب 

 2020 هديل القضاة الحراك النسوي الرقمي في األردن : دراسة حالة فيس بوك 

 2020 هديل حتر االنحرافات الجنسية المثلية لدى اليافعات في االردن: دراسة حاله 

 
 
 

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

 2020 ايات الدباس

والتأهيل التمكين االقتصادي واالجتماعي للنزيالت في مراكز اإلصالح  
 األردنية بين: الواقع والمأمول

 2020 هالة نعيمات

 2020 عبير الجواميس تمثالت الهوية الجندرية لدى طلبة الجامعة األردنية 
)دراسة  الفتيات المعّرضات للخطر في دور الرعاية االجتماعية في األردن: 

 ( رصيفة -قانونية اجتماعية لدار رعاية الفتيات المعّرضات للخطر

 2020 ضحى نزال

 2019 بتول خضير الجندر على صحة المراة السورية الالجئة في مخيم الزعتري تداعيات 

 2019 منى الصبح .الجندر من منظور الشريعة االسالمية 
 2018 فراس العالوين تداعيات الحروب والنزاعات المسلحة على المرأة العربية المقيمة في األردن. 

 للثقافات : دراسة حالة المرأة السوفيتية المتزوجة من أردني"الزواج العابر  
 

 2018 نايفة العموش 

 2018 نايفة العموش

 2018 بكر الحواتمة .تقييم وحدات ادماج النوع االجتماعي في مؤسسات القطاع العام في األردن 
 
 
 

 2018 احالم ابو علي .الطالق المتأخر في المجتمع األردني
 2017 عهود سالمة .االدوار الجندرية عند المرأة السورية الالجئة في االردنالتغير في  
 2018 هديل ابو حيانة .العنف ضد النساء ذوات االعاقة في المجتمع االردني 
 2017 ميس عفانة واقع المشاركة السياسية للشابات في االحزاب االردنية من منظور جندري 
 م2017 الغزاوي منال .العزوبية من منظور جندري 
 م2017 فرح العزب .اقتصادية للنساء العامالت في المصانع -التحديات السوسيو 
 م2016 مرام زياد مشهراوي .العوامل المؤثرة في ريادة المرأة االردنية للمشاريع 
 2016 صابرين الصافي .الهوية الجندرية للمرأة االعالمية 
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التخطيط والتعاون الدولي في التمكين االقتصادي واالجتماعي  دور وزارة 
 للمرأة في مناطق جيوب الفقر

 2016 مريم بني هاني
 2015 ديما حمودة .السلوك الشرائي للمرأة المستهلكه: دراسة تحليلية من منظور جندري 
 2015 اسراء شقبوعه .في مخيم الزعتري أسباب الزواج المبكر 
 2015 ايمان هبارنة .الفتيات ذوات االعاقة العقلية نحو عملية استئصال األرحاماتجاهات أسر  
 اتجاهات المرأة السعودية نحو مظاهر التغير في عادات وتقاليد الزواج في 

 .الغربية من المملكة العربية السعودية
 2015 رحمة الشادي

الفتاح هيا عبد  .العنف ضد المرأة ابان الحروب والنزاعات المسلحة  
 العقيل

2013 
 واقع تعاطي المخدرات في المجتمع األردني من منظور النوع 

 االجتماعي 
 2012 فاتن النشاش

 
 
 

 
 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها 

 
 التاريخ

األردن، مجلس الوحدة االقتصادية رئيسة االتحاد العربي للمرأة المتخصصة فرع  
 العربية

 لآلن -2015

 لآلن -2014 عضو هيئه عامة و تأسيسية رابطة األكاديميات األردنيات  
 لآلن -2010 عضو هيئة تأسيسية وادارية في ملتقى سيدات جبيهة الثقافي  
 لآلن -2014 عضو مؤازر في جمعية نساء ضد العنف  
 لآلن -2019 884المركز الدولي العداد القادة رقم العضوية:عضو هيئة استشارية  
 لآلن -2019 عضو هيئة االستشارين لالتحاد األفروأسيوي للقانون الدولي وشؤون المنازعات 
 لآلن -2017 عضو فريق لجنة االنصاف في االجور لتحالف المجتمع المدني. 
الكاديمية نبض للتعلم التفاعلي عضو فريق مبادرة ملتقى اهل الخبرة التابع  

 والتأهيل الشامل
 لآلن -13/7/2019

 لآلن-22/12/2015  مجلس الوحدة اإلقتصادية صة، تخصتحاد العربي للمرأة الممؤسس في األ عضو 
 2017-2016 أمين سر ملتقى سيدات جبيهة الثقافي  
 2010  الستشارات والتوجيه االسري.مركز وئام ل -عضو مجلس الخبراء  
 آلن -م 2015 .تكامل  -عضوفريق تألف البحث العلمي 

  المهنيةو العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية 
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عضو فريق " كرامة" الكشف عن االنتهاكات في مراكز االصالح والتأهيل،  
 المركز الوطني لحقوق األنسان، 

 آلن- 2013

المحلية لفهم اوسع لحقوق عضو اللجنة التوجيهية لمشروع دعم دور المجتمعات  
 ين،مؤسسة نور الحس -األنسان

2009-2010 . 

 م.2004 -2002 عضو هيئة ادارية جمعية االسر التنموية  
 1996 عضو مؤسس جمعية علم االجتماع االردنية،  
 
 

 
 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ

زيادة معدالت اإلستشهاد بالبحوث العلمية، مركز اإلعتماد وضمان الجودة  
 األردنيةالجامعة 

16/4/2018. 

 5/9/2015 تطوير مهارات التوجيه المهني"مشروع أنا هنا"، مركز اإلرشاد للتطوير والتدريب. 
 USIAD. 9-11/4/2017دورة تحليل البحث النوعي والكمي إلكترونيا من منظور جندري، تكامل  
 USIAD. 5-6/4/2018دورة النشر في المجالت العلمية المحكمة تكامل  
ساعة تدريبية، جمعية بناء الجسور  24دور أسس منهج البحث النسوي بواقع  

 ومؤسسة فريد ريتش ايبرت.
22-24/9/2018 

 .22/5/2017-21 عمان . دورة تدريب الباحثين، مؤسسة رؤى الحرفين، 
 دورة المهارات األساسية في التوجيه المهني /الوكالة األلمانية للتعاون الدولي  

GIZ. 
28/1/2017 

مركز االعتماد وضمان الجودة، الجامعة  90001:2015دورة اساسيات االيزو  
 االردنية.

23/10/2019 

دورة االشراف على طلبة الدراسات العليا، مركز االعتماد وضمان الجودة، الجامعة  
 االردنية.

27/8/2019 

الجامعة  دورة الخطة االستراتيجية والتشغيلية، مركز االعتماد وضمان الجودة، 
 االردنية.

9/12/2019 

الدبلوم االحترافي العداد لقيادات المرأة العربية دوليًا واقليميًا، االتحاد االفرو  
 اسيوي للقانون الدولي، دبي

11/2019 
 

الدبلوم االحترافي العداد قيادات المرأة العربية دوليًا واقليميا، المركز الدولي العداد  
 القادة، القاهرة

2019  
 

  الدورات التدريبية



13 

 

الدبلوم المهني العداد قيادات المرأة العربية، اتحاد المعلمين العرب والمعهد العربي  
 للدراسات.

2019 

 
 

  خدمة المجتمع المحلي
 

 المشاركة نوع والجهة المنظمة  الفعالية 

 العنف اإللكتروني الموجهة للنساء، جمعية عين الباشا الخيرية. 
 

 .2/4/2019 محاضرات توعوية

الجامعة األردنية  ،معالجة عدم المساواة واإلندماج الحضري في األردن 
  واليونسكو.

رئاسة جلسة التمييز المبني على 
-29النوع االجتماعي 

31/7/2019. 
 .مبادرة معسكر األبطال، جلسات حوارية حول قضايا المرأة المعاصرة 

 
 2019جلسات حوارية .

المرأة الريادة واقع وتحديات: نماذج لنساء أردنيات رياديات مركز  
 االبتكار والريادة في الجامعة األردنية. 

تنظيم وتنسيق العداد الورشة 
 5/12/2018 وترأسها 

المنتدى العربي الثالث للطاقة المتجددة، رئاسة ورشة عمل المرأة  
  .المتخصصة

 
 

رئاسة جلسة المرأة العربية واقع 
 .3/5/2018وتحدي 

مديرية و تحديات الشباب وزواج القاصرات، جمعية نساء ضد العنف،  
 التنمية اإلجتماعية لواء وادي السير، جمعية خليل الرحمن. 

 

زواج القاصرات من ورقة بعنوان:
 14/1/2017 الناحيةالفيسولوجية

 سعيد عالء الدين االساسيةالشباب ومخاطر االنترنت، مدرسة  
 ابو نصير عمان.

 محاضرة لمجلس االمهات
8/8/2019 

العنف االسري ودور االم في تربية االبناء، مدرسة سعيد عالء الدين  
 .االساسية، ابو نصير عمان

 

 محاضرة لمجلس االمهات
17/4/2018 

 المشاركة في التنسيق واإلعداد لفعاليات المركز المختلفة والتحضير 

للمؤتمرات والندوات التي عقدها المركز خالل العام الجامعي مركز 

 دراسات المرأة، الجامعة االردنية.

 مركز دراسات المرأة
2015-2016. 

الطاقة ، نقابة المهندسين، مشروع الطاقة دور المرأة في قطاعات  
 المتجددة.

 

 محاضرة
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تأثير إنتشار اإلنترنت وشبكات التواصل اإلجتماعي على األسرة،  
 المجلس الوطني لشؤون األسرة، لقاءات وحوار ونقاش. 

 

مداخلة عن اثر شبكات التواصل 
 22/8/2016على االسرة 

"تقييم أليات التدخل المهني لألخصائين اإلجتماعيين مع  عرض دراسة 
حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي"، المجلس الوطني لشؤون 

 .األسرة
 

 تقديم عرض النتائج دراسة
12/4/2018 

 كلمة رئيسات فروع االتحاد العربي للمرأة المتخصصة/ لبنان/  
 

 طرابلس/ لبنان 10/2016

 تترأسها المرأة، المجلس الوطني لشؤون األسرة. ندوة األسر التي 
 

 مداخلة عن دور المرأة في االسرة
9/2/2016 

ندوة اثر انتشار االنترنت وشبكات التواصل االجتماعي على االسرة،  
 المجلس الوطني لشؤون االسرة.

 

مداخلة اثر شبكات التواصل من 
 منظور سوسيولوجي

22/8/2016 
يوم لمناهضة العنف ضد المرأة ،  16العنف ضد المرأة ضمن حملة  

 عمادة شؤون الطلبة الجامعة األردنية . 

  

 

إلشراف على الجلسات الحوارية 

 باليوم العالمي للقضاء على العنف 

4/12/2018. 
تنفيذ ورشة عمل تدريبية لطلبة مركز دراسات المرأة حول أساليب  

 الدراسي الثاني.البحث العلمي، الفصل 
 16/2017دورة تدريبية 

 
تحديد اإلحتياجات التدريبية للدراسات والبحوث النوعية والكمية من   

 مان.، ع USIADمنظور النوع االجتماعي تكامل
   مشاركة بالحضور

14/12/2016 

ورشة العمل المتخصصة في مهارات التوجيه / مشروع انا هنا/ مركز  
 ارشاد للتطوير والتدريب. 

 

 مشاركة بالحضور
5/9/2015 

ورشة عمل ادماج النوع االجتماعي في االجهزة االمنيه/ اللجنة الوطنية  
 لشؤون المرأة .

 

 مشاركة بالحضور
2/9/2015 

تطوير مهارات التوجيه المهني"مشروع أنا هنا"، مركز اإلرشاد للتطوير  
 والتدريب. 

 

 مشاركة بالحضور
15/9/2015 

جلسة نقاشية حول تقرير أحوال األسرة األردنية ، المجلس الوطني  
 لشؤون األسرة. 

 

 مشاركة بالحضور
9/2/2016 

 1/2015/مشاركة بالحضور دور المرأة في إستثمار الفرصة السكانية، المجلس األعلى للسكان.  
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  باب وحلول، جمعية نساء ضد العنف ندوة الطالق اس 
 

 م9/4/2012

 الدعم النفسي واالجتماعي لضحايا االرهاب، جمعية نساء ضد العنف، 
 

 4/2014/محاضرة  

في ورشة العمل العلمية الرابعة لألخصائيين االجتماعيين العاملين  
 مركز الحسين السرطان ، المؤسسات الصحية واالجتماعية 

االعتداء الجسدي والنفسي ورقة: 
 على العامالت في القطاع الصحي

/4/2010   
 
 
 مستشارة /: خبيرةمشاريع البحثيةال

االجتماعي في النقابات، اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة، مستشارة مشروع التدقيق التشاركي للنوع  -1
2019/2020. 

الجامعة  -ومركز دراسات المرأةجمعية النساء العربيات  ،دراسة العنف والتطرفباحث رئيسي في  -2
  م.2017 -م2016، االردنية

 م.2015 -مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" ،دراسة تكلفة العنف -3
مديرية االمن العام اعداد دليل "  -ادارة مراكز االصالح والتأهيل، مشروع دعم المؤسسات العقابية -4

 م.2013 صالح والتأهيل ما بعد االفراجالطريق للخروج " موجه لنزالء مراكز اال
بدعم تونس /  -مشررررروع المرأة الريفية والتنمية المحلية/ مركز المرأة العربية للدراسررررات والتدريب)كوثر(  -5

 م.2012-2011من منظمة اوكسفام /
 2012 -2011 تونس  -ة العربية للتدريب والبحوث دراسة المرأة الريفية والتنمية المحلية/ مركز المرأ -6
إدماج منظور النوع االجتماعي في القطاعين: العام والخاص/ اللجنة الوطنية األردنية لشررررررؤون دراسررررررة  -7

 م. 2009المرأة.
 . 2010دراسة تقيميية لبرنامج  تعزيز قدرات الصياغة التشريعية / الشبكة القانونية للنساء العربيات،  -8
 م.2004 – 2003مؤسسة إنقاذ الطفل بالتعاون مع جامعة جونز هوبكنز/  -مشروع القيادات الشابة  -9

 
 

 مدربة  في المجاالت التالية: 
 الدورات التدريبية

  العنف القائم على النوع االجتماعي، حقوق االنسرررررررران، اتفاقية حقوق الطفل والمرأة، القيادة/ المعهد
 م. 2007-2000الدولي للتضامن النسائي)سيجي( من

 م.2000 -م1999السعودية /  -الرعاية الوالدية/جمعية النهضة 
 م.2003/مهارات اعداد البحوث والدراسات االجتماعية/ اتحاد الجمعيات الخيرية 
 /م.24/1/2011مهارات األتصال/مركز شباب حدائق الملكة رانيا العبداهلل 
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 ،م.21/2/2011العنف األسري/ ،مركز شباب حدائق الملكة رانيا 
 ،م.1/3/2011فن الحوار / مركز شباب حدائق الملكة رانيا العبداهلل 
 ،م.7/4/2011مهارات األتصال/حدائق ابو بكر الصديق/أمانة عمان 
 م.15/4/2011األتصال/حدائق األمير هاشم،أمانة عمان، مهارات 
 ،م.21/6/2011-18مهارات االتصال والتواصل/مركز الدعم اإلجتماعي 
  ،م.19/12/2011-17العنف االسري/ مركز الدعم االجتماعي 
 ،م. 22/1/2012-21الدعم االجتماعي والنفسي للمسنين/ حدائق االمير هاشم،أمانة عمان 
  م.11/2/2012والتواصل/ حدائق اليوبيل/ مهارات االتصال 
 /م.5/5/2012-4العنف ضد المرأة/ جمعية نساء ضد العنف 
  /م.19/9/2012-17العنف االسري/ جمعية نساء ضد العنف 
  /م. 20/5/2012-17العنف الجامعي/ كلية االميرة رحمة الجامعية/ جامعة البلقاء التطبيقية 
  م.9/10/2012العمالية/ العدالة االجتماعية/ اتحاد النقابات 
  ترأهيرل االخصرررررررررررررررائيين االجتمراعين بكيفيرة التعرامرل مع العنف القرائم على النوع االجتمراعي/ وزارة

 م. 2013ساعات في اليوم التدريبي الواحد/  5دورة تدريبية ،  13التنمية االجتماعية/بواقع 
 

 المقابالت التلفزيونية واإلذاعية:
 م .14/9/2009األردني ، حلقة بعنوان العنف األسري ،برنامج لن ننساكم ،التلفزيون  -1
 م .4/2009برنامج تحت الضوء ، التلفزيون األردني ،قضايا اجتماعية مختلفة ، -2
 م .11/2009برنامج تحت الضوء ،التلفزيون االردني ،قضايا اجتماعية مختلفة ، -3
 م.1/2010ة،برنامج الحكي النا ،التلفزيون االردني ، حلقة بعنوان المرأة المتطلب -4
 م .30/5/2010برنامج حديث المساء ،قناة الجزيرة الفضائية،األجور غير المتساوية بين العاملين  -5
 م .26/11/2010برنامج حديث الصباح،الموضة عند الشباب في الجامعات، قناة الجزيرة الفضائية، -6
 م .1/3/2011برنامج تحت الضوء، التلفزيون األردني،الفيس بوك،  -7
 م.5/4/2011جديد، التلفزيون األردني،الية اختيار التخصص الجامعي،برنامج يوم  -8
 م . /19/12برنامج هو وهي ،إذاعة هوا عمان،العنف األسري، -9

 م.3/2/2011برنامج األسرة، إذاعة فرح الناس ،نحو تأسيس مجتمع خالي من العنف -10
 م.25/4/2011برنامج األسرة، إذاعة فرح الناس،العنف ضد المرأة العاملة،  -11
 م.15/6/2011برنامج يوم جديد، التلفزيون األردني، اسباب النزاعات األسرية، -12
 م.10/4/2012، أسباب الطالق ,  FMبرنامج آدم وحواء، إذاعة -13
 م.18/4/2012برنامج تحت الضوء، التلفزيون األردني، أثر وسائل االعالم على العالقات األسرية،  -14
 م. 21/12/2012في الحديث بين االزواج، ، اللباقة  ANBبرنامج استراحة الجمعة، قناة -15
 م.15/2/2013، العنوسة،   ANBبرنامج استراحة الجمعة، قناة  -16
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 14/1/2014الجتماعي على الشباب، برنامج تحت الضوء، التلفزيون االردني، اثر مواقع التواصل ا -17
 م.22/7/2014 برنامج جولة الصباح، قناة اورينت، اسباب تأخر سن الزواج وتداعياته االجتماعية،  -18
 م.12/2014برنامج يوم جديد، التلفزيون االردني، اسباب الطالق في المجتمع االردني،  -19
 م.1/2015برنامج يوم جديد، التلفزيون االردني، التكلفة االقتصادية واالجتماعية والنفسية  للطالق ، -20
 م2/2015برنامج حديث المساء ، قناة الجزيرة الفضائية، التميز واالبداع في العمل،  -21
 م.2017 /2اثر مواقع التواصل على العالقات االجتماعية  برنامج يوم جديد التلفزيون االردني -22
 م.4/2017اذاعة القرأن الكريم / جرائم قتل النساء/  -23
 م.4/2017اذاعة القرأن الكريم / دور االعالم في قضايا العنف القائم على النوع االجتماعي/  -24
 م.10/2017ؤيا، التمكين االقتصادي للمرأة، برنامج دنيا يا دنيا، قناة ر  -25
 م.6/2019برنامج خطوط حمراء، الثقة بالحكومة،  -26
 .12/2019 -6/2019لقاءات اسبوعية على اذاعة سوا تبث من واشنطن،  -27
 م.114/1/2020اذاعة الجامعة االردنية، المرأة وريادة االعمال،  -28

 
 الجوائز والدروع:
  ،م.  1996درع مؤسسة سجى لإلنتاج الفني 
  ،م.2005درع جمعية األسر التنموية 
 ،م .2010درع الشبكة القانونية للنساء العربيات 
  ،م. 2011ميدالية تكريم الجمعية التونسية للدعم األسري 
 - ،م .2011درع الشبكه المهنيه للوقاية من العنف 
  ،2017درع مركز األمن والسلم المجتمعي 
  2019جمعية العبيدية للتنمية االجتماعية درع 
 ،2018الجائزة الذهبية للمرأة المتميوة في الكفاءة العلمية، اطعام للتنمية والتدريب. 

 
 
 

 كتب الشكر والتقدير:
 م .2010شهادة تقدير مؤسسة نور الحسين 
 م.7/4/2011مركز الحسين للسرطان / -شهادة تقدير 
  م.9/9/2012جمعية نساء ضد العنف/  -كتاب شكر 
  م.2014المجلس الوطني لشؤون االسرة  -كتاب شكر 
  2017جمعية نساء ضد العنف -كتاب شكر 
  2018المجلس الوطني لشؤون األسرة  -كتاب شكر. 
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 2017جمعية نساء ضد العنف -كتاب شكر . 
 2019ملتقى سيدات جبيه الثقافي  -كتاب شكر. 
 2018لعلمية، اطعام للتنمية والتدريب،الجائزة الذهبية للمرأة المتميوة في الكفاءة ا. 

 


