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   جامعة سيتي البريطانية(City University) منسق برنامج الدراسات العميا . (Programme Facilitator)  لطمبة

. ومدرس مادة الصراع االجتماعي وحل 0888إلى عام  0885من عام في األردن :الدراسات العميا في إدارة األعمال 
  .الخالفات

  جامعة بكنجيام البريطانية(Buckingham University)  لطمبة الدراسات العميا في إدارة منسق برنامج الدراسات العميا
 .ـ ومدرس مادة النظرية االجتماعية 1114إلى  1112من عام .األعمال في األردن

   ( جامعة لندن لالقتصادLSEمدرس مبادىء  عمم االجتماع . )    أكاديمية العموم  بالتعاون  مع  ).1116 -1112من عام
 . المصرفية 

 
 
تحميل البرامج السياسية لألحزاب السياسية في األردن . في : عريب الرنتاوي (  .1106) وآخرون ، حممي ساري      -0

 مركز القدس لمدراسات السياسية .  1106 - 0810تحميمية تطور الحياة الحزبية في األردن: دراسة تاريخية  وآخرون . 
 . نيسان. ) بالمغتين العربية واالنجميزية

 ( .434التواصل االجتماعي ،  : عمان : دار كنوز المعرفة .  عدد الصفحات ) . ( 1105)    ، حممي ساري    -1
(  بناء قدرات العامالت في مجال مجابية العنف ضد المرأة  . المجنة الوطنية  1102)  حممي ساري،       -2

 المرأة . عمان . األردن .األردنية لشؤون 
( .  ثقافة اإلنترنت : دراسة في التواصل االجتماعي ،  (  .عمان: دار مجدالوي      1114)    حممي ساري،   -3

 لمطباعة والنشر.
(، عمم النفس االجتماعي، جامعة القدس المفتوحة. عدد الصفحات  0887حممي ساري و محمد حسن،)    -4
(141.) 
 (101( ، التنشئة االجتماعية، جامعة القدس المفتوحة،. عدد الصفحات )0885وآخرون ، )حممي ساري   -5
(، مبادئ عمم االجتماع، جامعة القدس المفتوحة، عمان، ، عدد الصفحات 0881حممي ساري وآخرون، )  -6
(313.)  

  231، عدد الصفحات ) عمان -( . العالقات األسرية، جامعة القدس المفتوحة  0881حممي ساري وآخرون،)   -7
( . صورة العرب في الصحافة البريطانية: دراسة اجتماعية لمثابت والمتغير في مجمل 0877حممي ساري،) - 8 

 الصورة.  بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية.  
 
 

 الخبرات األكاديمية في جامعات بريطانية في األردن

 مؤلفات 
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 البحوث العممية المنشورة في مجالت محكمة

 

  2، عدد06المعرفة، مجمة العموم االجتماعية، الكويت  مجمد طبيعة المعرفة االستشراقية: دراسة في عمم اجتماع ،
 .0878خريف 

  دور وسائل االتصال في السموك االنتخابي: دراسة تحميمية في سوسيولوجيا االتصال في المجتمع األردني: مجمة
 .0880أ، العدد الرابع،  07"دراسات"، الجامعة األردنية، المجمد 

  السموك االنتخابي: دراسة تحميمية في سوسيولوجيا التأثير االجتماعي. مجمة الجماعات المرجعية ودورىا في
 .0882أ(،  11"دراسات"، الجامعة األردنية، المجمد )

  أخبار االنتفاضة في المؤسسة الصحفية العربية: دراسة تحميمية في عمم االجتماع اإلعالمي. المجمة العربية لمعموم
 .0884ربيع، ( 40، الكويت، العدد )ةاإلنساني

  مفاىيم حقوق اإلنسان: دراسة تحميمية لمضامين كتب المغة العربية في مرحمة التعميم األساسي في األردن. مجمة
 0884، 5) أ (، العدد  11دراسات، الجامعة األردنية، المجمد 

  دراسات، الجامعة في األردن . مجمة  0886تحميل محتوى البرامج االنتخابية لمرشحي االنتخابات النيابية لعام
 .0888( ، كانون أول .15األردنية.المجمد )

 .فصل في كتاب صورة المرأة "كآخر" : دراسة في ىيمنة التنميط الجنساني عمى مكانة المرأة في المجتمع األردني
 .  0888مركز دراسات الوحدة العربية . بيروت . اآلخر :

 Social Identity and Inter group Dynamics: The Case of Palestinian Children in Jordan  
 .110 – 114، ص ص 1111( شباط 0/ العدد ) 16مجمة دراسات، الجامعة األردنية المجمد 

  حقوق اإلنسان : كتب المغة اإلنجميزية في األردن نموذجًا. مجمة العموم التربوية ، جامعة قطر التنشئة االجتماعية و
 .1113، العدد الخامس ،يناير 

 ور النمطية لإلناث في برامج األطفال التمفزيونية : دراسة في سوسيولوجيا االتصال لمحتوى مسمسل "بيت الص
 .1113األطفال" . مجمة كمية اإلنسانيات والعموم االجتماعية ، جامعة قطر، 

 لتربوية، جامعة مجمة العموم ا .سموك األفراد عبر اإلنترنت)التحادث(:دراسة اجتماعية من منظور التفاعمية الرمزية
 . 1115قطر ،

   1117تأثير االتصال عبر اإلنترنت في العالقات االجتماعية ،مجمة دمشق لمعموم االجتماعية. نيسان 

  دور وسائل االتصال الجماىيري في الحممة اإلعالمية لمركز الحسين لمسرطان في جمع التبرعات المادية لمرضى السرطان
 1117جمة جامعة مؤتة لمبحوث والدراسات، باإلشترات مع أسمى الساليمة . م

 .مجمة المنارة، جامعة آل  صناعة الخوف في المؤسسة اإلعالمية: دراسة اجتماعية تحميمية لحرب الخميج الثالثة
 . 1117البيت،
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  ،كمية االعالم مجمة االعالم، األبعاد االجتماعية لحوادث السير في المجتمع األردني :دراسة تحميمية في سوسيولوجيا االتصال
 1117، جامعة القاىرة، 

  . إدارة الصراع األسري في المجتمع األردني: دراسة ميدانية اجتماعية عمى عينة في مدينة عمان،باإلشتراك مع رانية سميم
 .  1117المجمة االجتماعية لكمية اآلداب، جامعة القاىرة، 

  مشكالت اإلعالميات في اإلذاعة والتمفزيون األردني:دراسة في سوسيولوجيا الالمساواة الجنوسية، باإلشتراك مع روال أبو
  . 1118الروس . المجمة االعالمية لكمية االعالم ، جامعة القاىرة، 

 تماعية في الوطن العربي" مستقبل عمم االجتماع في الوطن العربي. ورقة عمل قدمت في مؤتمر :" مستقبل العموم االج .
بالتعاون مع الجمعية  . وىران . الجزائر . (  CRASC)   تنظيم المركز الوطني لمبحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية

 1101- /2/ 12-11.  العربية لعمم االجتماع ومركز دراسات الوحدة العربية
  عمماء االجتماع العرب أمام أسئمة مؤتمر " االجتماعية في المجتمع األردني.تأثير شبكات التواصل االجتماعي عمى العالقات

بالتعاون مع الجمعية العربية لعمم  (CRASC)في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية مركز البحث تنظيم ،   التحوالت الراىنة"
 ( . 2013 – 1/ 11-07) . الجزائراالجتماع

  مؤتمر : دراسة في سوسيولوجيا التواصل االجتماعي :  االفتراضي" اآلخر"  كرأس مال اجتماعي في المجتمع .
 ( . 1105  - 0/ 15 -13) البحرين .  صورة اآلخر

  . شبكات التواصل االجتماعي وعالقتيا باغتراب الشباب الجامعي الفمسطيني .بحث مشترك مع ياسر نعيم عبداهلل
 . ) مقبول لمنشر ( . 1106" الجامعة األردنية "  مجمة " دراسات

 

 المؤتمرات والندوات وورشات العمل 

 0874وسائل اإلعالم: المؤتمر الوطني لممرأة األردنية، عمان، في ممرأة الصور النمطية ل. 
  األردنية من تنظيم البعد االجتماعي لتنظيم األسرة وعالقتو باإلنتاج" ورقة عمل قدمت في ندوة "الموقف والسياسة

 .14/01/0876السكان" جمعية تنظيم األسرة 
  الندوة التي نظميا المركز الثقافي الممكي، بعنوان "دور  في"دور المثقفين العرب في الوقت الراىن"، ورقة قدمت

 .0881المثقفين العرب"، 
  ندوة: عقوبة اإلعدام: من معيا ومن ضدىا. تنظيم  في قدمت عمل عقوبة اإلعدام : منظور اجتماعي". ورقة

 .0881منظمة العفو الدولية، عمان، 
 "." ورقة عمل قدمت في ورشة العمل التي نظميا مركز األفق الثقافي بالتعاون مع مؤسسة  اإلعالم والتنميط

 ..0886، األردن، كونراد أيديناور تحت عنوان "دور اإلعالم في تعزيز صور المرأة اإليجابية". طيبة زمان
  ،0887"العمالة النسائية والتنمية"، محاضرة عامة قدمت في اليوم العممي في كمية العموم االجتماعية. 
  اآلثار النفسية واالجتماعية لمزواج المبكر"، ورقة عمل قدمت في ورشة العمل التي نظميا اتحاد المرأة األردنية"

 .0887تحت عنوان: "سن الزواج في األردن"، 
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  العنف األسري. ورقة عمل قدمت في ورشة العمل التي نظميا الممتقى الدولي  مكافحةدور وسائل اإلعالم في
 .0887لممرأة. عّمان. 

  ،جرائم الشرف في األردن: تحميل اجتماعي"، ورقة عمل قدمت في ندوة "جرائم الشرف" تنظيم اتحاد المرأة األردنية"
0887. 

 أولويات البحوث في مجال المرأة األردنية"، تنظيم مركز األميرة بسمة لشؤون  المشاركة في ورشة عمل "تحديد
 .0887المرأة، 

  عضو المجنة التحضيرية العميا لمتحضير لمؤتمر: "األسرة الدولية والعربية" تنظيم جامعة الدول العربية بالتنسيق
 . 6/01/88 - 17/00/88مع االتحاد النسائي وصندوق الزواج. أبو ظبي . 

  أبو ظبي  –تاريخي لدوافع تشويو الصورة. النادي السياحي  –صورة العرب في اإلعالم الغربي: تحميل سوسيو- 
 م.1111نيسان 

  مفيوم األسرة كوحدة اجتماعية ووسائل حمايتيا ". ورقة عمل قدمت في الندوة التي نظميا اتحاد الجمعيات "
 .0/3/1110ة. الخيرية في عمان تحت عنوان: حماية األسرة العربي

  العنف ببعديو االجتماعي والقانوني "، ورقة عمل قدمت لورشة العمل التي نظمتيا " أمان: المجموعة القانونية "
لحماية المرأة واألسرة"، تحت عنوان الحماية القانونية لممرأة في التشريعات العربية. عّمان. تشرين األول، 

1110. 
 اعي والنفسي: ورقة عمل قدمت في مؤتمر البحث العممي في األردن ، البحث العممي في مجال العنف االجتم

 .06/00/1116تنظيم الجمعية األردنية لمبحث العممي  

  األمريكية. بيروت . -بناء القوة داخل األسرة العربية وانعكاساتو عمى طرق إدارة الصراع. الجامعة المبنانية
 1117حزيران . 

  ،1117الحاكمية، المقاومة وحاالت االستثناء. بيروت . أب ، رئاسة جمسة.  المشاركة في مؤتمر: السمطة 

  .التنشئة عمى األدوار الجندرية في المؤسسة اإلعالمية: دراسة اجتماعية في تنميط األطفال في برامج األطفال
 1117ورقة عمل .  تونس . تشرين ثاني. 

 افية . ورقة عمل قدمت في المؤتمر الثقافي الوطني األردني دور اإلذاعة والتمفزيون في بمورة اليوية الوطنية الثق
  3/1117-1 – 2-20الرابع بعنوان " جذور الثقافة الوطنية األردنية " الجامعة األردنية . 

  أىمية التشبيك في تطوير مؤسسات العمل الشبابي العربي. ورقة عمل قدمت في المؤتمر الشبابي الثالث : " نحو
  -. األردن 1117/ 6/ 04 -03تطوير مؤسسات العمل الشبابي العربي. 

  . 1118المرأة الريفية واليجرة. ورقة عمل . مؤتمر: الخطاب النسوي في القرن الحادي والعشرين. كانون أول .
 عمان األردن. 

  : مفيوم النصر واليزيمة: تحميل سوسيولوجي لمحرب عمى غزة. مؤسسة عبد الحميد شومان، ورشة عمل بعنوان
 1118عمم االجتماع في العالم العربي في زمن العولمة. آذار . 
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  في مؤتمر : مستقبل التاثيرات االجتماعية واالقتصادية والنفسية لتعدد الزوجات عمى األسرة . ورقة عمل قدمت
 1101األسرة العربية . بيروت . 

  صورة الغرب في الكتب المدرسية العربية )بالمغة اإلنجميزية ( محاضرة عامة لطمبة جامعات ألمانية ألقيت في
 .1100ورشة العمل التي نظمتيا جامعة الشرق األوسط في اليوم العممي لكمية اإلعالم. 

 ادثة: دراسة تحميمية من منظور التفاعمية الرمزية . ورقة عمل قدمت في ماذا يتحدث الشباب في غرف المح
 . 1100مؤتمر: " االتصال الرقمي في العالم العربي" . تونس . نوفمبر 

  . االتجاىات االجتماعية والثقافية المناىضة لمعنف ضد األطفال والنساء في األردن وبرامج تعزيزىا والترويج ليا
 . األردن. 00/1100/ 17-16مر العنف ضد المرأة . ورقة عمل قدمت في مؤت

  اإلعالم في األردن : النشاة والتطور وآفاق المستقبل . ورقة عمل قدمت في ورشة العمل التي نظمتيا
المعنية بشؤون الالجئين في العالم بالتعاون مع الجامعة األمريكية في بيروت بعنوان " العموم (CARA)مؤسسة

 1100/ 21/3-18األوسط.  االجتماعية في الشرق
  مستقبل عمم االجتماع في الوطن العربي. ورقة عمل قدمت في مؤتمر :" مستقبل العموم االجتماعية في الوطن

تنظيم المركز الوطني للبحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية بالتعاون مع الجمعية العربية لعلم االجتماع العربي" الجزائر  . 

 .1101/ 2/ 12-11ات الوحدة العربيةومركز دراس
   "مفيوم العدالة االنتقالية . ورقة عمل قدمت في مؤتمر: " العدالة االنتقالية والتحول الديمقراطي في العالم العربي

 تنظيم الشبكة العربية لمتسامح. 1101/ 11/3-11بيروت 
  اإللغاء" . ورقة عمل قدمت في مؤتمر : دور عقوبة اإلعدام كنظام اجتماعي عقابي: مسوغات اإلبقاء ومقتضيات

تنظيم جمعية معيد تضامن النساء األردني . األردن  - 1101أكتوبر  01اإلعالم في الحد من عقوبة اإلعدام.
 وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناىضة عقوبة اإلعدام.

  قدمت في مؤتمر: " نظام اإلحالة دور منظمات المجتمع المدني في تقديم الخدمات لمنساء المعنفات. ورقة عمل
 .1101/ 14/00لمنساء المعنفات : الفرص والتحديات" عمان 

  األساليب النفسية واالجتماعية في التعامل مع العنف األسري . ورقت عمل قدمت في مؤتمر : " الشباب
يم جمعية معيد تضامن . تنظ1101تشرين ثاني  11والتكنولوجيا " بعنوان : "العدالة وحقوق النساء المعنفات" . 

  .النساء األردني  ومنظمة التضامن النسائي لمتعمم. عمان . األردن
  " 00/ 17-15الجندر وشبكات التواصل االجتماعي . ورقة عمل قدمت في مؤتمر : " نساء يحدثن التغيير /

) بالمغة  . األردن KVINFOA. تنظيم مركز دراسات المرأة  بالتعاون مع المؤسسة الدنماركية  1101
 اإلنجميزية( 

  . "8المشاركة في المؤتمر الشبابي الخامس بعنوان : " المشروع الحضاري العربي : الميثاق االجتماعي العربي-
 . عمان األردن. 1101/  00/01

 " 1103ورقة عمل : اليجرة والمجوء السوري : تحميل سوسيولوجي"  ممتقى الرواد الكبار . عمان  
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  عمل بعنوان :  "  اإلعالم اإلرىاب  : العالقة الشائكة " وذلك في المؤتمر الذي نظمو معيد المشاركة بورقة
اإلعالم األردني بعنوان :"  البث اإلذاعي والتمفزيوني : السياسات والتحوالت والتحديات "   عمان .  أيار . 

1104 

 التعاون مع ظمو معيد اإلعالم األردني بالمشاركة بورقة عمل " اإلنترنت واالقتصاد " وذلك في المؤتمر الذي ن
 . 1104 جامعة الدول العربية

  " شبكات التواصل االجتماعي. تنظيم معيد االعالم األردني بالتعاون مع معيد خطاب الكراىية في ورقة عمل حول
 .األردن–عمان 1105/ 3/  -16-15الصحافة النرويجي. 

  بحث مقدم إلى  انثروبولوجية  -سوسيو: مقاربة في المجتمع األردني طقوس الموت  من طقسابيوت العزاء .
 . األردن 1106/  3/  - 2 -00: " النقد الحضاري في الوطن العربي  10جامعة فيالدلفيا   مؤتمر 

 

  .1106" األدب والتطرف " ورقة عمل قدمت في اليوم العممي لكمية اآلداب . جامعة الزيتونة / األردن . أيار  
 استشارات عممية

  المنسق العام لفريق البحث األردني حول "دراسة مسحية لمفاىيم حقوق اإلنسان في كتب المرحمة األساسية في
 .0876األردن". تنظيم المعيد العربي لحقوق اإلنسان، تونس، 

  ،01-6ممثل جمعية تنظيم األسرة األردنية في ندوة: "فريق خبراء تقييم حاجات األسرة في الوطن العربي" تونس 
 .(IPPF)، )باإلنجميزية(،  تنظيم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 0876سبتمبر 

  اليرموك بالتعاون مع خبير اليونسكو لتقييم "مشروع االتصال السكاني" تنظيم قسم الصحافة واإلعالم في جامعة
 ، إربد.0878أيار  05-03صندوق األمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، 

 مثل جمعية تنظيم األسرة في األردن في مجال االتصال االجتماعي وفن التعامل مع الجماعات في ورشة العمل التي م
بتأليف أدلة تدريبية لمعاممين  نظميا االتحاد الدولي لتنظيم األسرة في المكتب اإلقميمي بتونس من أجل القيام

 .02/01/0881-0والعامالت في جمعيات تنظيم األسرة في الوطن العربي، 
 .عضو المجنة االستشارية لتطوير برامج التدريب والتنمية الريفية في صندوق الممكة عمياء لمعمل التطوعي/األردن 

 م0881إلى  0878من 
  مستشار مجموعة تيم الدوليةTEAM International  المركز العربي لمتطوير اإلداري( في مجال التدريب في(

 م1104إلى  0875من  السموكيات.
  ،عضو المجنة التوجييية واإلشرافية لمتابعة قرارات مؤتمر القمة العالمي لمتنمية االجتماعية، وزارة التنمية االجتماعية

 .0885عمان 
 تدريب عمـى االتصال الفـعـال وحل الصراع، وذلـك في الممتقى ممثل مكتب " جائزة سمو األمير الحسن" في مجـال ال

 .06/1/0887-2الدولي الذي عقد في النمسا/فينا، تنظيم: "ممتقى برونو كرايسكي لمحوار الـدولــي" من 
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 ( خبيرARD  لالتصال في المشروع التدريبي: تعزيز عمل المجمس التشريعي )خبراء التنمية الزراعية =
 .فمسطين0887 الفمسطيني/تموز

   مدير فريق الخبراء العرب(Team) في المشروع الذي قامت بو سمطة وادي األردن  بالتعاون مع  (USAID) 
 .04/8/1111 - 0/7( حول التخطيط االستراتيجي لممياه والزراعة في غور األردن. عمان.Forwardومؤسسة )

  1110 –األردن  -اإلنسان عمان عضو لجنة التحكيم لجائزة الدولة التقديرية في مجال حقوق . 

 1101الماجستير لطمبة الدراسات العميا في كمية اإلعالم . جامعة الشرق األوسط.  برنامج  معد خطة. 

  1102البكالوريوس في االعالم لجامعة العموم التطبيقية / عمان. برنامج معد خطة. 

   عمان من أجل اعتمادىا من قبل ىيئة االعتماد .  األىميةجامعة لمالبكالوريوس في االعالم برنامج معد خطة /
1106 

  .1105عضو لجنة التحكيم لجائزة وزارة الثقافة في العموم االجتماعية . 

 
 

 
 

برنامج البكالوريوس في قسم عمم  /عضو لجنة اعتماد وزارة التعميم العالي والبحث العممي في دولة اإلمارات العربية المتحدة   • 
 (.1101االجتماع والخدمة االجتماعية / كمية اآلداب ، جامعة عجمان / دولة اإلمارات العربية المتحدة )

برنامج الماجستير عمم االجتماع / لبحث العممي في دولة اإلمارات العربية المتحدة  عضو لجنة اعتماد وزارة التعميم العالي وا   •
 (.1102التطبيقي في قسم عمم االجتماع لجامعة الشارقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة )

ماد برنامجي الماجستير رئيس لجنة اعتماد وزارة التعميم العالي والبحث العممي في دولة االمارات العربية المتحدة  العت • 
يناير،  17-14      والدكتوراة في قسم عمم االجتماع / كمية اآلداب  جامعة الشارقة / دولة اإلمارات العربية المتحدة )

1104      
عمم  لقسم برنامج البكالوريوس لجنة اعتماد وزارة التعميم العالي والبحث العممي في دولة االمارات العربية المتحدة  العتماد   •

 (.1106االجتماع / كمية اآلداب  جامعة الشارقة / دولة اإلمارات العربية المتحدة )
 

 
 
 
 
 
 

/ اإلمارات خبرات في مجال التعميم العالي وىيئة االعتماد
 العربية المتحدة 



9 

 
 
 

 
 دورات تدريبية متخصصة في مجال االتصال واإلعالم    

  االتصال ودوره في التنمية االجتماعية: ورقة قدمت في الدورة التدريبية لمكوادر العربية التي عقدت في األردن تحت
 .3/4/0874-1عنوان "الدورة العربية األولى لمتخطيط وتنمية المجتمعات" بإشراف جامعة الدول العربية، 

  ،0874االتصال الجماىيري والتعامل مع الجماعات: ورقة قدمت لورشة العمل التي أعدىا اإلعالم التنموي، عمان. 
 اعيين العاممين في وكالة الغوث أثناء الخدمة. طرق التواصل مع المجتمع المحمي: دورة تدريبية لمباحثين االجتم

 .0881عمان، أيمول، 
  وسائل االتصال ودورىا في حشد الطاقات من أجل التغيير االجتماعي في المجتمع المحمي، الدورة التدريبية

 .0881لمباحثين االجتماعيين العاممين في وكالة الغوث أثناء الخدمة، عمان، أيمول، 
 د  – 10/7ارة الوقت:دورة تدريبية متخصصة لجميع مدراء التدريب الميني في وكالة الغوث، االتصال الفعال وا 

 عمان. 14/7/1111

 
 دورات تدريبية متخصصة لمؤسسات مختمفة في الوطن العربي  يذ تنف

   .ميارات االتصال الفعال في المؤسسات الحديثة 

  الحديثة.ميارات واستراتيجيات التفاوض الفعال في المؤسسات 
 .إدارة الحمالت اإلعالمية االنتخابية 
 .ميارات العرض والتقديم 
 .الذكاء العاطفي 

  .إدارة األزمات 
  .إدارة التوتر وضغوط العمل 
  العمل. بيئةتسوية الصراعات والخالفات في 

  .إدارة المشكالت والخالفات األسرية 

  في المؤسسات المعاصرة ودير لذاتمالتطوير  

  ( دورة متخصصة لإلدارة العميا في البنوك والوزاراتالضغوطات )التعامل مع  . 

 .ميارات وقواعد اإلتكيت 

 أسس الخدمة المتميزة في المؤسسات الحديثة. 

 

 إشراف عمى رسائل ماجستير ودكتوراه

 ( 17اإلشراف عمى ) دكتوراة. رسالة 
 ( رسالة ماجستير.24اإلشراف عمى ) 
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  ماجستير ودكتوراة .( رسالة 36) ممتحن خارجي 

 

 
 

  (.  1112 0878)نائب الرئيس  ي. عضو مؤسس: "الجمعية األردنية لحماية ضحايا العنف األسر 
 .جمعية تنظيم وحماية األسرة األردنية 

 ) اتحاد المرأة األردني ) مستشار لقضايا الزواج والطالق. 

 ( جمعية معيد تضامن النساء األردنيSIGI .) 

  عمان .األردن.1104مجمس أمناء جامعة الزرقاء سابق في عضو . 

 عضوية الجمعيات
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