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م/ 2015رئيييس مسييم الدراسييات واالبحيياد/ مركييز دراسييات المييرأة/ الجامعيية االردنييية/العام الجييامع   -1
 م.2016

لجامع  للعام ا التطبيقية / جامعة البلقاءالجامعية االجتماعية/ كلية األميرة رحمة مسم الخدمةرئيس   -2
 .م2005/ 2004

  
 

 :  العمليةالخبرات 
 م.6/9/2015استاذ مشارك/ مركز دراسات المرأة/ الجامعة االردنية/ اعتبارًا من  -1
جامعيية البلقيياء التطبيقييية/  // كلييية االميييرة رحميية الجامعيييةالخدميية االجتماعييية/مسييم  مشيياركأسييتاذ  -2

 م.13/9/2015م. ولغاية 11/6/2012اعتبارًا من 
/جامعية البلقياء   مييرة رحمية الجامعيية/ كليية األمسيم الخدمية االجتماعيية /فئية )((  سياعدسيتاذ مأ  -3

 م.10/6/2012 –م 2007/ 11/6اعتبارًا من  التطبيقية
جامعيية البلقيياء كلييية األميييرة رحميية الجامعييية/  مسييم العلييوم االجتماعييية / /فئيية )أ(  مييدرس مسيياعد -4

 .  م23/1/2006اعتبارًا من التطبيقية 
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ر متفييرب براتيي( يييواز  رتبيية مييدرس مسيياعد فئيية )أ( /مسييم الخدميية االجتماعييية / كلييية األميييرة محاضيي -5
 م.15/10/2000رحمة الجامعية / جامعة البلقاء التطبيقية أعتبارًا من 

بقيرار .م2007/2008 للعيام الجيامع  محاضر غير متفرب ف  مركز دراسات المرأة الجامعة األردنيية  -6
 م,30/10/2007خ تاري 4/401573/9332رمم 

م 1996-1995مساعد بحد وتدريس/ مسيم عليم االجتمياع/ الجامعية األردنيية/ للعيامين الجيامعيين  -7
 م.1997-1996و

 – 1/12/1997/ الجمعييييية األردنييييية لتنييييييم وحماييييية األسييييرة ميييين تيييياريخ  أخصييييائية اجتماعييييية -8
 . م14/10/2000

 . 1996سة سجى لإلنتاج الفن / باحثة اجتماعية ف  مجال إعداد البرامج التلفزيونية/ مؤس -9
مستشيييارة / مشيييروع القييييادات الشيييابة/ مؤسسييية إنقييياذ الطفيييل بالتعييياون مييي  جامعييية جيييونز  -10

 2004 – 2003هوبكنز/ 
/ مركيييييز الميييييرأة العرايييييية للدراسيييييات المحليييييية / مشيييييروع الميييييرأة الريفيييييية والتنميييييية خبييييييرة -11

 م.2012-2011/بدعم من منيمة اوكسفام /  تونس)كوثر( /والتدري(
عضييو فرييير الرصييد الييوطن  لمرا ييز االصييال  والت(هيييل ) كراميية(/ المركييز الييوطن  لحقييو   -12

 ولغاية االن. -2011االنسان / 
محكييم / مجليية دراسييات للعلييوم االجتماعييية واالنسييانية  عمييادة البحييد العلميي  / الجامعيية  -13

 .م ...2014  االردنية  عمان: االردن
  ف  المجاالت التالية:  مدراة -14

 التدريبيةالدورات 
 اتفامية حقو  الطفيل والميرأة  القييادةالعنف القائم على النوع االجتماع   حقو  االنسان   /

  م.2007-2000المعهد الدول  للتضامن النسائ )سيج ( من
 م.2000 -م1999السعودية /  -الرعاية الوالدية/جمعية النهضة 
 م.2003ات الخيرية/مهارات اعداد البحود والدراسات االجتماعية/ اتحاد الجمعي 
 /م24/1/2011مهارات األتصال/مركز شبا( حدائر المل ة رانيا العبدهللا. 
   م21/2/2011 مركز شبا( حدائر المل ة رانيا / العنف األسر. 
  م1/3/2011فن الحوار / مركز شبا( حدائر المل ة رانيا العبدهللا. 
  م7/4/2011مهارات األتصال/حدائر ابو بكر الصدير/أمانة عمان. 
  م15/4/2011مهارات األتصال/حدائر األمير هاشم أمانة عمان. 
   م21/6/2011-18مهارات االتصال والتواصل/مركز الدعم اإلجتماع. 
    م.19/12/2011-17العنف االسر / مركز الدعم االجتماع 
  21الييييييدعم االجتميييييياع  والنفسيييييي  للمسيييييينين/ حييييييدائر االمييييييير هاشييييييم أمانة عمييييييان-

 م. 22/1/2012
 م.11/2/2012االتصال والتواصل/ حدائر اليوايل/  مهارات 
 /م.5/5/2012-4العنف ضد المرأة/ جمعية نساء ضد العنف 
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   م.19/9/2012-17/ جمعية نساء ضد العنف/ العنف االسر 
  /17العنيييييف الجيييييامع / كليييييية االمييييييرة رحمييييية الجامعيييييية/ جامعييييية البلقييييياء التطبيقيييييية-

 م. 20/5/2012
  م.9/10/2012النقابات العمالية/ العدالة االجتماعية/ اتحاد 
 )وزارة  العنف القائم على النوع االجتماع / يل االخصائيين االجتماعين بكيفية التعامل م هت

 سيييياعات فيييي  اليييييوم التييييدريب  الواحييييد/ 5دورة تدريبييييية    13بوام  التنمييييية االجتماعييييية/
 م. 2013

 
 

 
 المشاري  المنفذة : 

 – 2003ة إنقاذ الطفل بالتعاون م  جامعة جونز هوبكنز/ مشروع القيادات الشابة/ مؤسس  -1
2004 . 

دراسة تقيميية لبرنامج  تعزيز مدرات الصياغة التشريعية / الشبكة القانونية للنساء   -3
 . 2010العرايات 

تونس /  -والبحود "كوثر" لتدري(ل/ مركز المرأة العراية المحلية يةدراسة المرأة الريفية والتنم -4
2011- 2012. 

اعداد دليل " الطرير للخروج " موجه لنزالء مرا ز االصال  والت(هيل ما بعد االفراج/ مشروع دعم  -5
 م.2013مديرية االمن العام/  -/ ووادارة مرا ز االصال  والت(هيلالمؤسسات العقابية 

 
 
 

 : الت  تم تقديمها لنيل درجة علميةالمؤلفات 
لة ماجستير/ مسم علم االجتماع / الجامعة رسا العنف ضد الزوجة ف  المجتم  األردن  / -1

 .م1998 األردنية
 : دراسة ميدانية ف  مستشفيات محافية العاصمةد المرأة العاملة ف  القطاع الصح العنف ض -2

 .م2006 / رسالة دكتوراه / مسم علم االجتماع/ الجامعة األردنية
 

 البحد العلم :   
  :اواًل: األبحاد المنشورة والمقبولة للنشر

1- Difficulties Facing The Educational Supervision Processes In The Public 
Schools Of The Governorate Of Jarash.                        

 Journal of International  Education ResearchThird   Quarter 2013                   
              Volume 9, Number 3 l  (223-234)                  
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دراسة تقويمية لوام  التدري( الميدان  ف  الخدمة االجتماعية ف  جامعة البلقاء التطبيقية من  -3
م  2010  1  العدد 16وجهة نير الطلبة/ مجلة كلية التراية/ جامعة عين شمس  المجلد 

 (.428-383ص) -ص
. الطلبةمعة الهاشمية من وجهة نير العنف الجامع  : دراسة السبا( العنف الطالب  ف  الجا -4

ف  الشارمة/  بالتعاون م  الجامعة االمريكية جمعية اإلجتماعيينمجلة شؤون إجتماعية/ 
-127ص:) –ص   م2010صيف    27  السنة 106العدد  االمارات العراية المتحدة 

152 ) ISSN:1025_059X"". 
مجلة  طبيقية() دراسة ت العوامل المؤثرة على العنف ضد المرأة العاملة ف  المجتم  االردن :  -5

 -م  ص2011  1العدد - 39ال ويت  مجلد  /جامعةم االجتماعية/مجلس النشر العلم العلو 
 ."ISSN:0253_1097" (124-91 ص:)

ف  وزارة  :دراسة ميدانيةالمؤسس  والتشريع  لى الصعيدينتحليل وام  النوع اإلجتماع  ع -6
  3سياسة/ جامعة مؤته/ المجلد الالعلوم المجلة االردنية ف  القانون و  /ف  األردن العمل
 ."ISSN:1026_3721" (163- 139(ص -  صم 2011  نيسان/ 2العدد

معومات الممارسة المهنية لدى االخصائ  االجتماع  ف  المؤسسات الطبية ف        مدينة   -7
ISSN: 1958-.مقبول للنشر . م2010عمان . مجلة العلوم االنسانية /جامعة البحرين /

8647  .   
/ مجموعة شركات نقلتحليلية لالنوع االجتماع  ف  القطاع الخاص: دراسة ادماج م  وا  -8

 .مقبول للنشرم. 2011المجلة األردنية للعلوم االجتماعية/ الجامعة األردنية/ 
/ مجلة كلية األدا(/ "دراسة ف  مانون األحوال الشخصية فة القانونية ف  المجتم  األردن "الثقا -9

 .مقبول للنشرم. 2011جامعة طنطا  
" دراسة ميدانية ف  جامعة البلقاء التطبيقية" النزاعات األسرية من وجهة نير االبناءأسبا(  -10

  مجلة الجامعة االسالمية سلسلة الدراسات التراوية والنفسية / غزة  -/ الجامعة اإلسالمية 
 .مقبول للنشر  م2012

ع  والتقاعد/ بحد محكم ومنشور الوع  بحقو  المرأة ف  موانين العمل والضمان االجتما  -11
ف  أعمال المؤتمر العلم  ) الحماية القانونية لألسرة بين الوام  والطمو (  جامعة عمان 

 م.2012(. نشر ف  كتا(/ 623-579ص)-م  ص21/4/2010-20األهلية 
االنتهاك القانون  لحقو  النساء العامالت ف  مطاع الخدمات/ مجلة العلوم االجتماعية  -12

 م.2005نية /جامعة ال ويت /واالنسا
 

 ثانيًا: الدراسات العليا
 منامشة رسائل الماجستير 

/ برنامج دراسيات الميرأة / الجامعية " دور مؤسسات المجتم  المدن  ف  تمكين النساء المعنفات" -
 الطالبة وحيدة حيدر. / االردنية
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 يية "تقييمات : دراسية االردن ف  تمكين النساء المعنفيمؤسسة نهر  منة ف وحدة االسرة اآلدور  -
 الصال .أسامة ميس  :م. الطالبة16/7/2013الجامعة االردنية   -برنامج دراسات المرأة  

"اسييهامات مرا يييز االميييرة بسيييمة للتنمييية فييي  تفعيييل العميييل التطييوع  مييي  الشييبا("  مسيييم عليييم  -
 م  الطالبة: ميس احمد الصماد .16/7/2013جامعة اليرموك   –االجتماع 

: دراسية سوسييولوجية لمجياالت االسيتبعاد االجتمياع  االجتماع  ف  المجتم  االردن  "االستبعاد -
م  الطاليي(: 21/7/2013جامعيية اليرمييوك   –"  مسييم علييم االجتميياع فيي  مرييية المخيبيية الفوميية
 محمد يوسف بن  مفرج.

 رايه  البو  -
 

 :اإلشراف على رسائل الماجستير 
مين منييور النيوع االجتماع :دراسية ميدانيية/ مركيز وام  تعاط  المخدرات ف  المجتمي  األردني   -

 م.2011/2012 دراسات المرأة / الجامعة األردنية/ الطالبة: فاتن النشاش.
الجامعية  -م. مركيز دراسيات الميرأة2013الغنف ضد المرأة ابيان الحيرو( والنزاعيات المسيلحة /  -

 .االردنية/ الطالبة: هيا عبد الفتا  العقيل
مركيز دراسيات الميرأة نحو عمليية استئصيال األرحيام  ت ذوات اإلعامة العقلية اتجاهات اسر الفتيا -

 م.2014الجامعة االردنية: الطالبة : ايمان الهبارنة. –

دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في التمكين اإلقتصادي واإلجتماعي للمرأة: ) دراسة       -

/ الجامعه االردنية/ الطالبه: مريم بني / مركز دراسات المرأةميدانية في مناطق جيوب الفقر(

   م.2015-2014هاني/ 

 ديما حمودة -

 اسراء شقبوعه ف  مخيم لزعتر  أسبا( الزواج المبكر  -

 رحمةاتجاهات المرأة السعودية نحو مياهر التغير ف  عادات وتقليد لزواج   -

 
 ثالثًا:  اللجان العلمية واأل اديمية. 

 
 م.2003/2004الدراسية للبرنامج الجامع  المتوسط/  عضو اللجنة الفنية لتعديل الخطط -1
 م.2003/2004عضو اللجنة التحضيرية لليوم العلم  األول / كلية األميرة رحمة الجامعية/  -2
تخصييص الخدميية اإلجتماعييية/ الييدورة  –عضييو لجنيية اإلمتحييان العمليي  لطلبيية كليييات المجتميي    -3

 م.2005الصيفية/ 
 م.2007/2008عضو لجنة البحد العلم  / كلية األميرة رحمة الجامعية/  -4
 م.2008/2009عضو لجنة المكتبة / كلية االميرة رحمة الجامعية  -5
  م. 2010/2011  عضو ف  لجنة الجودة والتطوير/ جامعة البلقاء التطبيقية -6
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 . م2011-2010عضو لجنة وض  أسئلة االمتحان الشامل ل ليات المجتم  األردن / -7
   عضيييو لجنييية االمتحيييان العملييي  للطلبييية كلييييات المجتمييي  فييي  تخصيييص الخدمييية االجتماعيييية  -8

 . م2010/2011
عضييو لجنيية التحكيييم الورا  العمييل المقدميية فيي  اليييوم العلميي  للعمييل االجتميياع /مركز الحسييين  -9

 .2011للسرطان/نيسان 
 .2011-2010بيقية/عضو مجلس ال لية/كلية األميرة رحمة الجامعية/جامعة البلقاء التط -10
 م .2010/2011لجنة المؤتمرات والندوات / كلية االميرة رحمة الجامعية  -11
 م. 2010/2011عضو لجنة التعيين والترمية/ كلية االميرة رحمة الجامعية   -12
 .م2011/2012عضو لجنة التعيين والترمية /كلية االميرة رحمة الجامعية / -13
 م.2012/2013ة رحمة الجامعية/ عضو لجنة التعيين والترمية /كلية االمير  -14

 
 

 
  : مشاري  التخرجاً رابع
االشيراف عليى مشياري  تخييرج الطلبية /مسيم الخدمية االجتماعييية / كليية االمييرة رحمية الجامعييية  

 ( مشروع تخرج بمواضي  مختلفة.50بحيد تجاوز عددها )
 
 ال ت(  المنشورة :خامسًا: 
 أمثيال  حكاييات  أغيان  شيعبية(  سيطين  )صورة المرأة ف  األد( الشعب  األردن  والفل

 .م2000  اراد    والنشر والتوزي  للدراسات الجامعية  حمادة  مؤسسة 
    م2002العنف ضد الزوجة ف  المجتم  األردن   مكتبة الفجر  اراد . 
   م2009العنف ضد المرأة العاملة ف  القطاع الصح   دار اليازور  للنشر  عمان. 

 
 منشورة:المقاالت الًا: سادس            
كيانون أول   11"حقو  اإلنسان مضية العنف ضد الميرأة"  مجلية مضيايا النيازحين والالجئيين  ع -1

 مركز النازحين الالجئين  جامعة اليرموك.م. 1998
"أثر الحرو( واالحتالل والنزعات المسلحة على المرأة العراية"  مجلة مضايا النازحين والالجئيين   -2

 مركز النازحين الالجئين  جامعة اليرموك. م. 1999ا(  14ع
 م. 1999كييانون أول  15"المييرأة الالجئيية واميي  وتطلعييات"  مجليية مضييايا النييازحين والالجئييين  ع -3

 مركز النازحين الالجئين  جامعة اليرموك.
 م.2000نيسيان  17"المرأة الفلسطينية والمعاناة الصامتة"  مجلة مضايا النازحين والالجئيين  ع -4

 مركز النازحين الالجئين  جامعة اليرموك.
مركيز م. 2000كيانون أول   19"أطفال بين حقول األلغام"  مجلية مضيايا النيازحين الالجئيين  ع -5

 النازحين الالجئين  جامعة اليرموك.
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 التدريس الجامع :سابعًا: 
 المشكالت االجتماعية. -1
 حلقة بحد. -2
  مناهج البحد االجتماع -3
 إدارة المؤسسات االجتماعية.  -4
 بحد ميدان ()خرج.مشروع ت -5
 الصحة والسالمة العامة. -6
 مهارات الممارسة المهنية ف  تنييم المجتم . -7
 علم االجتماع العام. -8
 مجاالت ف  الخدمة االجتماعية. -9
  2+1اإلشراف على التدري( الميدان   -10
 طر  الخدمة االجتماعية. -11
 ضوعات خاصة ف  الخدمة االجتماعية.مو  -12
 مدخل إلى علم االجتماع. -13
 التشريعات االجتماعية وحقو  االنسان.-14
  علم النفس االجتماع .-15
 ) ماجستير دراسات المرأة(.مناهج البحد ال م  والنوع  -16
 الخدمة االجتماعية لألسرة والطفل -17
 مدخل إلى الخدمة االجتماعية -18
 .(2خدمة االجتماعية) طر  ال -19
 إدارة المؤسسات العقابية. -20
 المرأة واالعمال) ماجستير دراسات المرأة(. -21
 المراة والسياسة) ماجستير دراسات المرأة( -22
 

 
 : العلمية الندوات والمؤتمراتثامنًا: 

  م:2009المشاركة بورمه بحثية اعتبارًا من 
ؤتمر العلم  االول : التغير األجتماع  والثقياف  واألسيرة التغير األسر  ف  المجتم  األردن / الم -1

 . م29/4/2009األردنية/  الجمعية األردنية للعناية باألسرة ومركز الخالد للدراسات  عمان  
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معومات عمل األخصيائ  االجتمياع  في  القطياع الطبي  /الييوم العلمي  للعميل األجتمياع /مركز   -2
 . م5/4/2009الحسين السرطان   عمان  

االعتييداء الجسييد  والنفسيي  علييى العييامالت فيي  القطيياع الصييح  /ورشيية العمييل العلمييية الرابعيية  -3
لألخصائيين االجتماعيين العاملين ف  المؤسسات الصحية واالجتماعية /مركز الحسين السرطان 

 .م 15/4/2010  عمان  
ن / جامعيية التييدري( الميييدان  فيي  مجييال الجماعيية /ورشيية عمييل تحسييين واميي  التييدري( الميييدا  -4

 .م7/2010البلقاء التطبيقية وجامعة القدس المفتوحة/
ة/ جمعيية نسياء ضيد العنيف ميؤتمر ال لثقافية العنيف ضيد الميرأ اسيبا( وحليول/ العنف األسر :  -5

 . م15/12/2010-14. /األردن
جمعية نسياء ضيد العنيف  العنف / الدول  حول دور المرأة ف  مواجهةمؤتمر ال/  العنف االسر   -6

 تونس . .م 9/2011/ 30 -29.   التونسية للدعم األسر      الجمعيةن مبالتعاو
المثيال (/ الميؤتمر اليوطن  األول النميوذج  دور مطاع الخدمات االجتماعية في  مواجهية العنيف) -7

للوماية من العنف ضد األطفال والنساء" الوامي  والتجيديات" /موؤسسية نهير األردن بالتعياون مي  
 م.19/12/2011-18حدة للسكان ومنيمة اليونيسيف. كل من صندو  االمم المت

اليات التعامل م  العنف/ المؤتمر الدول  الثالد: نحو مجتمعات أمنة/ جمعية نساء ضيد العنيف  -8
 المغر(.-م  الدار البيضاء5/9/2012-4بالتعاون م  المنيمة المغراية لحقو  االنسان/ 

 
 : )مشارك( الدورات التدريبية

 .م17/5/1995-15/4/  / مركز االستشارات الجامعة األردنية للغة اإلنجليزيةمحادثة ف  ا دورة   -1
 .م17/10/1996-14/ مهارات اإلرشاد األسر / اتحاد المرأة األردنيةدورة   -2
 .م12/3/1998-7التنمو / زين الشرفالمل ة الحقائ( التدريبية / مجم   تطويردورة  -3
وحماية تنييم األردنية لجمعية النة ورعاية الحمل/ التدريبية اإلنعاشية حول األمومة اآلم ةالدور  -4

 .م8/9/1999/األسرة
 .م30/10/1999/األسرةوحماية تنييم األردنية لالمشورة والفحص الطب  مبل الزواج/ جمعية  -5
-28/ األسرةوحماية تنييم األردنية لجمعية التصال/ ن التعامل م  اآلخرين ومهارات اإل ف  -6

 .م29/10/1999
 .م28/6/2000/ / الجمعية األردنية لتنييم وحماية األسرةمجال الصحة االنجابيةف  دورة المشورة  -7
 .م2/7/2002-29/6دورة تمويل المشاري  /الفرير العرا  للبحد والتطوير/ -8
ساعة تدريبية  مركز الدراسات واالستشارات والتدري( /  70الدورة التدريبية التحضيرية للتوفل بوام   -9

 . 4/4/2009-11/2/2009قية /جامعة البلقاء التطبي
معهد ال فاءة الدول  للتنمية / اين ف  مجال القضايا السكانية تدري( مدر دورة  -10

 . م17/12/2009-15/والتدري(
المجلس الوطن   سر  /رشاد األاإل مجال تعزيز مهارات العاملين ف  البرنامج التدريب  ل -11

 م.3/6/2010-1لشؤون األسرة 
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/ المركز الوطن   "فرير كرامة" ة والمتقدمة لفرير الرصد الوطن الدورة التدريبية الت(سيسي -12
-29لحقو  االنسان بالتعاون م  مركز اعادة ت(هيل ضحايا التعذي( ف  الدنمارك/

 م.30/11/2011
الدورة التدريبية الت ميلية لفرير الرصد الوطن  " كرامة" حول الرصد ف  أما ن االحتجاز  -13

االنسان بالتعاون م  مركز إعادة الت(هيل ضحايا التعذي( ف   المؤمت / المركز الوطن  لحقو  
 م.27/3/2012-26الدنمارك/

 
 خدمة المجتم :

 :م 2009اعتبارًا من عام  والمشاركات العلميةاللجان 
عضو اللجنة التوجيهية لمشروع دعم دور المجتمعات المحليية لفهيم اوسي  لحقيو  األنسان/مؤسسية  -1

 . 2010-2009نور الحسين 
 .2010رات والتوجيه االسر .مجلس الخبراء /مركز وئام لالستشا عضو -2
 .2010/المنتدى الثقاف  لسيدات الجبيهه/  عضو هيئة ادارية وت(سيسية  -3
 م.27/11/2011مشارك / مؤتمر تمبوس الوطن  الساب /  -4
 م.2011أسبا( والحلول/ جامعة البلقاء التطبيقية/ ك / ورشة عمل العنف ف  الجامعات مشار  -5
 م.2014مؤسس / رابطة اال اديميات االردنيات/  عضو -6

 
 الجوائز والدروع:
    م1996درع مؤسسة سجى لإلنتاج الفن  . 
   م2005درع جمعية األسر التنموية. 
  م2010درع الشبكة القانونية للنساء العرايات . 
 م2011  الجمعية التونسية للدعم األسر   ميدالية ت ريم . 
 م 2011ن العنف  ة مدرع الشبكه المهنيه للوماي. 

 
 

 : 2009اعتبارا من واإلذاعية المقابالت التلفزيونية 
 . م14/9/2009برنامج لن ننسا م  التلفزيون األردن    حلقة بعنوان العنف األسر    -1
 . م4/2009برنامج تحت الضوء   التلفزيون األردن   مضايا اجتماعية مختلفة   -2
 . م11/2009 مضايا اجتماعية مختلفة  برنامج تحت الضوء  التلفزيون االردن   -3
 .م1/2010برنامج الحك  النا  التلفزيون االردن    حلقة بعنوان المرأة المتطلبة  -4
 . م30/5/2010برنامج حديد المساء  مناة الجزيرة الفضائية األجور غير المتساوية بين العاملين  -5
لجزيييييييييييرة  الموضيييييييييية عنييييييييييد الشييييييييييبا( فيييييييييي  الجامعييييييييييات  منيييييييييياة ابرنييييييييييامج حييييييييييديد الصبا  -6

 . م26/11/2010الفضائية 
 . م1/3/2011  برنامج تحت الضوء  التلفزيون األردن  الفيس بوك -7
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 .م5/4/2011الية اختيار التخصص الجامع  برنامج يوم جديد  التلفزيون األردن   -8
  . م/19/12برنامج هو وه   إذاعة هوا عمان العنف األسر   -9
 .م3/2/2011(سيس مجتم  خال  من العنفبرنامج األسرة  إذاعة فر  الناس  نحو ت-10
 .م25/4/2011برنامج األسرة  إذاعة فر  الناس العنف ضد المرأة العاملة  - 11

 .م15/6/2011برنامج يوم جديد  التلفزيون األردن   اسبا( النزاعات األسرية  -12
 م.10/4/2012أسبا( الطال  ,    FMإذاعة برنامج آدم وحواء  -13
ن األردنيييي   أثييير وسييييائل االعيييالم علييييى العالميييات األسييييرية  برنيييامج تحيييت الضييييوء  التلفزييييو -14

 م.18/4/2012
  م.21/12/2012  اللبامة ف  الحديد بين االزواج   ANBراحة الجمعة  مناةتبرنامج اس -15
 م.15/2/2013  العنوسة    ANBبرنامج استراحة الجمعة  مناة  -16
تمييياع  عليييى الشيييبا(  برنيييامج تحيييت الضيييوء  التلفزييييون االردنييي   اثييير موامييي  التواصيييل االج -17

 م.14/1/2014
برنيييامج جولييية الصيييبا   منييياة اورينيييت  اسيييبا( تييي(خر سييين اليييزواج وتداعياتيييه االجتماعيييية    -18

 م.22/7/2014
 

 
 كت( الشكر والتقدير:

   شييهادة تقييدير مؤسسيية نييور الحسين)مشييروع تعزيييز مييدرة المجتمعييات المحلييية لفهييم اوسيي
 . م2010لحقو  اإلنسان (.

 م.7/4/2011الحسين للسرطان / شهادة تقدير /مركز 
  /م.9/9/2012كتا( شكر / جمعية نساء ضد العنف 
 .  كتا( شكر / مؤسسة سجى لالنتاج الفن 
 . كتا( شكر / معهد المل ة زين الشرف التنمو 
 . كتا( شكر / المعهد الدول  لتضامن النساء 
 . كتا( شكر / المجلس الوطن  لشؤون االسرة 

 
 :م.2012را من /اعتبا الندوات والمحاضرات

 م. 9/4/2012ندوة الطال  اسبا( وحلول  جمعية نساء ضد العنف    -
 م.12/4/2014الدعم النفس  واالجتماع  لضحايا االرها(  جمعية نساء ضد العنف  -
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