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حصل الدكتور حسين العثمان على درجة الدكتوراه في علم االجتماع في مجال التنمية و السياسة االجتماعية من جامعة والية مسيسيبي
 Mississippi State Universityفي الواليات المتحدة االمريكية .نشر العثمان أكثر من  20بحثا علميا ولديه خمسة بحوث في طريقها
للنشر ،وحصل على الجائزة التشجيعية في مجال البحث العلمي للعام األكاديمي  . 2012-2011كما حصل على أكثر من  18منحة بحثية .وشارك
في أكثر من  40مؤتمرا علميا دوليا وإقليميا ومحليا .ويعمل العثمان منسقا ً للمجموعة البحثية " المشكالت االجتماعية والتربوية والصحية" في
معهد البحوث للعلوم االنسانية واالجتماعية.
في مجال التعليم ،حصل العثمان على الجائزة التشجيعية في مجال التدريس ثالث مرات .وأسس العثمان برنامجي الدكتوراه والماجستير في علم
االجتماع التطبيقي في جامعة الشارقة .كما أسس مختبري حاسوب علم االجتماع في جامعة الشارقة وجامعة مؤتة .كذلك ،أسهم في تدريب
أعضاء الهيئة التدريسية في كلية اآلدب والعلوم االجتماعية على مهارات جودة التعليم العالي واالعتماد األكاديمي ،وإعداد ومراجعة الجدوى
االقتصادية لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا لغايات االعتماد األكاديمي في الكلية .وحصل العثمان على شهادة التميز في التعلم والتعليم عام
 2015من معهد القيادة في التعليم العالي بجامعة الشارقة .ويدرس العثمان مساقات االحصاء االجتماعي التطبيقي والطرق المتقدمة في البحث
االجتماعي والسياسة االجتماعية لطلبة الماجستير والدكتوراه في علم االجتماع التطبيقي .باإلضافة الى ذلك ،يجيد العثمان مهارات تحليل األثر
االجتماعي وتحليل السياسات والتحليل اإلحصائي.
في مجال خدمة الجامعة والمجتمع المحلي ،حصل العثمان على الجائزة التشجيعية في مجال خدمة الجامعة والمجتمع مرتين .كما شارك العثمان
باللجان المختصة على مستوى الجامعة (مجلس الدراسات العليا ،الفاعلية المؤسسية واالعتماد األكاديمي ،مكتب استشارات الجامعة ،لوائح
المؤتمرات الخارجية ألعضاء هيئة التدريس ،تطوير البحث العلمي في الجامعة ،ولجان تحكيم الجوائز التشجيعية في الجامعة) ،والكلية (ترؤس
لجان الدراسات العليا وضمان الجودة والفاعلية المؤسسية ،والخطة االستراتيجية) ،والقسم (ترؤس لجان التعيينات ،وضمان الجودة واالعتماد
األكاديمي ،والجدول الدراسي ،والدراسات العليا) .أما خدمة المجتمع ،كما عمل العثمان مستشاراً الستراتيجية األسرة في إمارة الشارقة .ورئيس
فريق ا ستراتيجية التنمية االجتماعية في إمارة أبوظبي .كما عمل خبيراً في استراتيجية األسرة في االردن ،ومستشار السياسات والتخطيط
والدراسات في المجلس الوطني لألسرة في األردن .كذلك ،عمل مستشاراً وطنيا ً لتقرير وضع األطفال والشباب والنساء في األردن .باإلضافة إلى
ذلك ،قدم استشارات لمؤسسات دولية من أهمها USAID ،UNDP ،UNICIEF :في االردن والبحرين ودولة االمارات العربية المتحدة.
وعمل عضوا في العديد من اللجان الوطنية في الدولة (محكم في جائزة خليفة التربوية ،عضو مجلس أمناء منظمة األسرة العربية ،أوائل
االمارات ،تطوير المناهج والتأليف في وزارة التربية والتعليم ،اللجنة العلمية في مؤسسة التنمية األسرية في أبوظبي).
في مجال اإلدارة يعمل العثمان اآلن قائما ً بأعمال كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية منذ ايلول 2016م .كما عمل رئيسا لقسم علم
االجتماع بجامعة الشارقة وجامعة مؤتة ،ومساعدا لعميد كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية في مجال الدراسات العليا بجامعة الشارقة.
كما عمل مديرا لمراكز األميرة بسمة للتنمية البشرية في األردن .كما ترأس إدارة العديد من المنظمات األهلية التطوعية العاملة في التنمية
المحلية في األردن.
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and the Ugly: Body

البرتغال

2010/1/8-7

"Representations
المؤتمر السنوي "اإلمارات

جمعية االجتماعيين –

في القرن الواحد والعشرين"

و ازرة التنمية االجتماعية

2009/12/24

الحلقة الدراسية اإلقليمية
حول دور النساء العربيات
المبدعات في تحقيق

األردن،

2009/12/8-6

التنمية الشاملة
.26

مفهوم المواطنة وواقعها في العالم

مؤتمر المواطنة الصالحة

العربي :وجهة نظر سوسيولوجية

بين الواقع والطموح
النوع االجتماعي والعلوم

.27
السياسات االجتماعية والنوع
االجتماعي

االقتصادية في منطقة
الشرق األوسط وشمال

أفريقيا :من النظريات إلى
السياسات

.28
.29

.30

العالمي

كلية دبي لإلدارة

التنمية البشرية واإلرهاب في
المجتمع العربي

الرقمي

طالل ،األردن

المتغيرات المؤثرة في التقييم الذاتي
للحالة الصحية في األسرة األردنية
الخصائص الديموغرافية
واالجتماعية واالقتصادية للمدمنين

بالشارقة

الملتقى السنوي الرابع
للبحث العلمي

جامعة الشارقة

مؤتمر األسرة والشباب في
دول مجلس التعاون

الخليجي  :المشكالت

من  18 – 16نوفمبر
2008

الحكومية

مؤتمر اإلرهاب في العصر

للمدمنين في مركز العالج والتأهيل

8

مركز دبي التجارة

جامعة الحسين بن

والمشكالت التي يواجهونها :دراسة

.31

األردن ،جامعة مؤتة

2009/4/16 – 14

جامعة الشارقة

2008/7/ 13 – 10

 8-7ميو 2008

/ 24 – 22يناير
2008

والحلول
مؤتمر الشباب العربي

واقع اإلدمان في مجتمع اإلمارات

وتحديات القرن الحادي
والعشرين

جامعة الشارقة

2007/11/ 7 – 6

مؤتمرات أخرى

 .1الخصائص الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية لألسرة الفقيرة وغير الفقير في محافظة الكرك ،مؤتمر تحديات التنمية
المستدامة في جنوب االردن ،2003،جامعة الحسين بن طالل.
 .2معوقات المشاركة السياسية للمرأة االردنية ،وجهة نظر سوسيولوجية ،المؤتمر الثالث للباحثين الشباب في العلوم
السياسية ،2004/5/ 24 _ 23 ،جامعة آل البيت.
 .3حقوق االنسان والتنمية البشرية في االردن ،مؤتمر حقوق االنسان في المجتمع العربي ،2005/5/11 _ 9 ،جامعة
مؤتة.

 .4عرض نتائج اجتماعات محور المشاريع والبرامج القائمة للحد من الفقر والبطالة ،المؤتمر الوطني لمكافحة الفقر
والبطالة ،2004/9/7 _ 6 ،عمان :وزارة العمل ووزارة التنمية االجتماعية.

 .5المؤتمر االقليمي العربي للمجالس والهيئات العامة مع األسرة وأفرادها،2004/10/6 _ 5 ،عمان (حضور).
 .6عرض تجربة المجلس الوطني لشؤون االسرة في مجال العنف االسري ،مؤتمر العنف األسري ،االسكندرية.2005،
 .7الخصائص الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية لألسر في جيوب الفقر في منطقة البادية االردنية ،مؤتمر التنمية
المستدامة في البادية االردنية ،جامعة الزيتونة.2005،

 .8مؤتمر األسرة العربية :شركاء من أجل التنمية ،2005/12/7 _ 5 ،دمشق (حضور).
 .9المؤتمر العالمي إلطالق الشبكة النسائية العالمية للطفولة Global Women’s Action Network for
Children Conference: Mobilizing for Action.

 ،2006 _6 _ 12البحر الميت :المجلس الوطني لشؤون االسرة(حضور).
 .10مؤتمر األمن والديمقراطية وحقوق االنسان،2006/7/12 _ 10 ،جامعة مؤتة ،عمان (حضور).
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السمنار وورش العمل :
 .1حقوق الطفل والمرأة في التشريعات اإلماراتية ،2016/5/29 ،المنتدى اإلسالمي ،الشارقة ،دولة اإلمارات العربية
المتحدة.
 .2االبتكار في العمل األمني 23 ،نوفمبر 2015م ،قاعة المؤتمرات بقصر الثقافة بالشارقة ،القيادة العامة لشرطة
الشارقة.
 .3المؤتمر اإلقليمي الخاص لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا17-16 ،
نوفمبر .2015
 .4ورشة عمل التخطيط االستراتيجي في بناء الهوية الوطنية وتعزيز الهوية المؤسسية 23 ،نوفمبر  ،2015منظمة
األسرة العربية ،فندة هيلتون الشارقة.
 .5منظومة القيم في عالم سريع التغير :اإلشكالية والمنهج 5 ،اكتوبر ،2015 ،قاعة المسرح – مكتبة الشارقة العامة،
جمعية الناشرين اإلماراتيين.
 .6حلقة نقاشية حول تخصص الخدمة االجتماعية بين الواقع والطموح .2015/9/26 .غرفة تجارة وصناعة الشارقة:
دائرة الخدمات االجتماعية بالشارقة.
 .7رئيس جلسة في مؤتمر الدولي الثاني في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين 11-8 .ديسمبر  .2014جامعة
الشارقة.
 .8ورشة عمل حول اإلطار الوطني للمؤهالت العلمية 6 ،ديسمبر  ،2012جامعة الشارقة.
 .9العنف ضد المرأة .ورشة العمل االقليمية حول قياس مؤشرات العنف ضد المرأة 27-25 .نوفمبر 2012م ،فندق
شانغريال ،ابوظبي ،المركز الوطني لإلحصاء.
 .10رئيس جلسة مؤتمر المنتدى التعليمي العالمي الذي عقدته وزارة التربية والتعليم ،اإلمارات العربية المتحدة 5-3 ،مايو
2011م ،دبي.
 .11الملتقى األسري الحادي عشر حول البناء األسري والشبكات االجتماعية :الواقع والتحديات2011/5/16-15 ،م،
الشارقة.
 .12اإلنسان والتنمية في رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي .ندوة "إعالن الشارقة من أجل
اإلنسان" ،دائرة المعلومات واإلحصاء ،الشارقة.
 .13ورشة تقييم االحتياجات في مجال تمكين المرأة على نحو أفضل في عدد من الدول العربية ،االربعاء 2 ،آذار .2011
10

التعليم والتعلم:


Certificate of Competence Learning and Teaching in Higher Education. April,
2015. Institute of Leadership in Higher Education: University of Sharjah.

االعتماد األكاديمي وجودة التعليم:
 oأوالً :تأسيس برامج علمية ومعاهد ومختبرات:
 .1تأسيس برنامج الدكتوراه في علم االجتماع التطبيقي ( .)2016-2014لمزيد من المعلومات ،أنظر ملحق رقم
( .) 1
 .2تأسيس برنامج الماجستير في علم االجتماع التطبيقي األولي والكامل .لمزيد من المعلومات ،أنظر ملحق رقم
( .) 2
 .3إعداد القسم األكبر (أكثر من  )%80من وثيقة إعادة اعتماد برنامج البكالوريوس في علم االجتماع -2014
 ،2015لمزيد من المعلومات ،أنظر ملحق رقم ( .) 3
 .4تأسيس معهد علم االجتماع التطبيقي للدراسات ،جامعة الشارقة 2011/2010 ،م.
 .5تأسيس مختبر حاسوب علم االجتماع ،جامعة الشارقة. 2008،
 .6تأسيس مختبر حاسوب علم االجتماع ،جامعة مؤتة. 2004 ،
 oثانياَ :إعداد الجدوى االقتصادية لتأسيس برامج علمية:
 .1مراجعة تقارير الجدوى االقتصادية لبرامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ألقسام كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
واالجتماعية (اللغة االنجليزية ،التاريخ ،اللغة العربية ،التربية والعالقات الدولية).)2016 – 2009(.
2. Proposal for The B.A program in Applied Sociology, University of Sharjah.2014.
 .3إعداد تقرير الجدوى االقتصادية لبرنامج الدكتواره في علم االجتماع التطبيقي.2014 ،
4. Proposal for Doctor of Philosophy in Criminal Justice and Criminology, 2014,
University of Sharjah.
 .5إعداد تقرير الجدوى االقتصادية لبرنامج بكالوريوس تاريخ الفن.2013 ،
 .6إعداد تقرير الجدوى االقتصادية لبرنامج الماجستير في علم االجتماع التطبيقي.2008 ،
 oثالثاً :إعداد وتنفيذ ورش عمل في اإلرشاد األكاديمي وتقويم مخرجات المساقات:

11

 .1د .حسين العثمان .ورشة اإلرشاد األكاديمي ألعضاء الهيئة التدريسية في فرع الجامعة بخورفكان،
2015/10/15م.
 .2ورشة عمل حول تقويم مخرجات المساقات والبرامج األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس في كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية واالجتماعية 2014/12/16 ،م ،مسرح الفارابي.
 .3ورشة أدوات تقييم المخرجات التعليمية ألعضاء الهيئة التدريسية في قسم علم االجتماع 2014/1/29 ،م.

التدريس:
 oالدكتوراه في علم االجتماع التطبيقي ( جامعة الشارقة).
)Applied Social Statistics 2 (in English Language
 oماجستير علم االجتماع التطبيقي ( جامعة الشارقة).


طرق متقدمة في البحث االجتماعي.



العنف االسري.



االحصاء االجتماعي التطبيقي.



مقدمة في السياسات االجتماعية باللغة االنجليزية .

 oبكالوريوس في علم االجتماع


نصوص اجتماعية باللغة .E



التغير االجتماعي والثقافي.



مقدمة في طرق البحث.



االحصاء االجتماعي.



مقدمة في علم السكان.



المسح االجتماعي.



الخدمة االجتماعية والمجتمع المحلي.



مجتمع االمارات.



مدخل إلى علم االجتماع.



النظريات االجتماعية. 2+1

 oالدكتوراه في الجريمة والعدالة الجنائية (جامعة مؤتة)
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اإلحصاء االجتماعي.





طرق متقدمة في البحث االجتماعي(.)2



تحليل السياسات االجتماعية.

 oماجستير الجريمة والعدالة الجنائية (جامعة مؤتة)


طرق متقدمة في البحث االجتماعي(.)1



العنف األسري.



السياسات االجتماعية.

 oبكالوريوس علم االجتماع (جامعة مؤتة)


مدخل إلى علم االجتماع.



مقدمة في طرق البحث .



نصوص اجتماعية باللغة .E



اإلحصاء االجتماعي.



النظريات االجتماعية.

 oبكالوريوس علم االجتماع( جامعة والية مسيسبي)


Introduction to Sociology

الخبرة:
-

 -2016إلى اآلن -القائم بأعمال عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية.

-

 - 2016- 2014مساعد العميد للدراسات العليا ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية.

-

( 2014-2012أيلول) مستشار مشروع استراتيجية األسرة في إمارة الشارقة .

-

 2014 – 2010رئيس قسم علم االجتماع /كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية /جامعة الشارقة.

-

 2011-2010مدير تحرير مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة الشارقة.

-

 2010 – 2007عضو الهيئة التدريسية في قسم علم االجتماع ،كلية اآلداب والعلوم ،جامعة الشارقة.

-

شباط  – 2006حزيران  2006المستشار الوطني لتقرير وضع األطفال والشباب والنساء في األردن،
اليونسيف والمجلس الوطني لشؤون األسرة.

-

أيلول  – 2004أيلول  2006مستشار السياسات والتخطيط والدراسات في المجلس الوطني لشؤون األسرة،
عمان ،األردن
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-

أيلول  – 2003أيلول  2004رئيس قسم علم االجتماع ،جامعة مؤتة ،الكرك ،األردن.

-

أيلول  2004 – 2003عضو مجلس كلية اآلداب ،جامعة مؤتة.

-

أيلول  – 2001أيلول  2003أمين سر مجلس قسم علم االجتماع

-

أيلول  – 2000آب  2007عضو الهيئة التدريسية ،قسم علم االجتماع ،جامعة مؤتة.

-

آب  – 1997أيار  2000مساعد بحث وتدريس بقسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية في جامعة والية
مسيسيبي  ،Mississippi State Universityالواليات المتحدة األمريكية .

-

 - 1996-1985مدير مراكز األميرة بسمة للتنمية البشرية في محافظة المفرق ( 6مراكز) ،األردن.

-

 -1989-1983أخصائي اجتماعي لتنمية المجتمعات المحلية ،الصندوق األردني الهاشمي للتنمية
البشرية ،عمان ،االردن.

المهارات:
 .1استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  SPSSفي تحليل البيانات اإلحصائية.
 .2مهارات الحاسوب.
 .3تحليل األثر االجتماعي .Social Impact Analysis
 .4تحليل السياسات

Policy Analysis

 .5إعداد وتنفيذ البحوث التطبيقية .Policy Oriented Research

الجوائز:
 .1الحصول على المكافأة التشجيعية السنوية ألعضاء هيئة التدريس المتميزين في مجال التدريس للعام
الجامعي .2016/2015
 .2الحصول على المرتبة األولى للجوائز العلمية في البحوث االجتماعية ،المجلس األعلى لشؤون األسرة،
الشارقة – .2014
 .3الحصول على المكافأة التشجيعية السنوية ألعضاء هيئة التدريس المتميزين في مجال التدريس للعام
الجامعي .2014/2013
 .4الحصول على المكافأة التشجيعية السنوية ألعضاء هيئة التدريس المتميزين في مجال خدمة المجتمع
للعام الجامعي .2013/2012
 .5الحصول على المكافأة التشجيعية السنوية ألعضاء هيئة التدريس المتميزين في مجال البحث العلمي
للعام الجامعي .2012-2011
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 .6التميز على مستوى الجامعة ألفضل عمل جماعي في مجال التدريس.2012-2011 ،
 .7الحصول على المكافأة التشجيعية السنوية ألعضاء هيئة التدريس المتميزين في مجال التدريس للعام
الجامعي 2011-2010
 .8الحصول على المكافأة التشجيعية السنوية ألعضاء هيئة التدريس المتميزين في مجال خدمة الجامعة
والمجتمع للعام الجامعي .2009-2008

االستشارات:
Team Leaderقائد فريق االستراتيجية التنمية االجتماعية ( خبير سياسات) في إمارة أبوظبي

.1

2020-2016م.
 .2إعداد وثيقة استراتيجية األسرة إمارة الشارقة المجلس األعلى الشؤون األسرة  ،الشارقة ،
 ،.2014/2013أنظر ملحق رقم (.)4
 .3تحديد معايير قيمة المساعدات االجتماعية استناداً إلى نتائج نفقات ودخل األسرة ،2011 ،وزارة
الشؤون االجتماعية ،دولة اإلمارات.
 .4تقرير تحليل الوضع للطفولة في مملكة البحرين .2010
 .5تقييم البرامج والسياسات االجتماعية لمراكز األطفال والفتيات .2010 ،المجلس األعلى لشؤون األسرة،
الشارقة .المساهمة في إعداد وثيقة استراتيجة األسرة في األردن ،لمجلس الوطني لشون األسرة،
.2005

خدمة المجتمع والجامعة:
 oالعالم العربي
 عضو مجلس أمناء جائزة منظمة األسرة العربية  -2012إلى اآلن.
 مستشار تقرير أوضاع األطفال في دولة البحرين .2010
 مستشار السياسات والدراسات في المجلس الوطني لألسرة،2007-2004 ،عمان :االردن.
 oالدولة
 عضو جائزة الشيخ راشد بن حميد للثقافة والعلوم 2017،م.
 عضو اللجنة االستشارية العلمية لمؤسسة التنمية األسرية  ،ابوظبي.2016 ،
 عضو لجنة عضو لجنة أوائل اإلمارات  2015م ،دبي ،وزارة شؤون مجلس الوزراء ،دولة اإلمارات
العربية المتحدة.
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 محكم في جائزة خليفة التربوية في مجال التعليم وخدمة المجتمع ،2016-2015 ،الوحدة التاسعة.
جائزة خليفة التربوية :أبوظبي.
 عضو لجنة تطوير منهجيات العمل في لجان تأليف وموائمة ومراجعة الكتب المدرسية المطورة،2015 ،
وزارة التربية والتعليم.
 محكم في جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم.2015 ،
 عضو لجنة تطوير المناهج الدراسية وفقاً إلطار معايير التعليم الوطنية  ،2014وزارة التربية والتعليم:
اإلمارات.
 مستشار مشروع استراتيجية األسرة في إمارة الشارقة 2014-2012م.
 المستشار العلمي لمؤتمر السياسات االجتماعية في اإلمارات 29-28 ،سبتمبر 2011م ،وزارة الشؤون
االجتماعية.
 oالجامعة
 عضو مجلس العمداء بجامعة الشارقة  -2016إلى اآلن.
 عضو لجنة اإلشراف على صندوق األفكار واالبتكار 2017 ،م.
 عضو لجنة ملتقى البحث العلمي السنوي ،جامعة الشارقة -2015 ،إلى اآلن.
 عضو لجنة دراسة لوائح المؤتمرات الخارجية ألعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي 2016-2015م،
جامعة الشارقة.
 عضو لجنة وضع مقترح شامل الستحداث مكتب استشارات في الجامعة 2016-2015م.
 عضو " خلوة شؤون المجتمع"2016-3-3 ،م ،جامعة الشارقة.
 عضو مجلس الدراسات العليا للعام الجامعي 2011-2010م2016-2015 /م ،جامعة الشارقة.
 عضو " خلوة الدراسات العليا" 2016-3-16 ،م ،جامعة الشارقة.
 عضو لجنة الفاعلية المؤسسية واالعتماد األكاديمي 2016/2015م.
 عضو لجنة تطوير البحث العلمي في جامعة الشارقة 2014 -2013،م.
 عضو لجنة تحكيم المكافأة التشجيعية ألعضاء هيئة التدريس في مجال البحث العلمي -2012
2013م ،جامعة الشارقة.
 عضو لجنة جائزة مصرف الشارقة اإلسالمي.2012-2011 ،
 oالكلية
 رئيس مجلس كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية 2017-2016 ،م.
 رئيس لجنة الفاعلية المؤسسية واالعتماد األكاديمي 2014-2013 ،م – إلى اآلن.
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 رئيس لجنة استراتيجية كلية اآلداب 2017-2016 ،م.
 رئيس لجنة الدراسات العليا ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة الشارقة-2015 ،
.2016
 عضو لجنة الخطة االستراتيجية ،2016-2015 ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة
الشارقة.
 عضو لجنة دراسة مقترح إنشاء مركز للترجمة التحريرية والشفوية بالجامعة ،كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية واالجتماعية2016-2015 ،م.
 عضو لجنة التعيينات ،2015-2014 ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية :جامعة الشارقة.
 عضو لجنة تفعيل االتفاقيات ومذكرات التفاهم 2015-2014م ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
واالجتماعية :جامعة الشارقة.
 رئيس لجنة الدراسات العليا  2016-2013م.
 عضو لجنة الخطة االستراتيجية للكلية للعام الجامعي 2014-2013م.
 عضو لجنة الدراسات العليا2014-2013 ،م.
 عضو مجلس كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية 2016-2008 ،م.
 oالقسم
 رئيس لجنة الجداول الدراسة واالمتحانات لبرنامج الماجستير في علم االجتماع التطبيقي ،قسم علم
االجتماع ،جامعة الشارقة 2016-2009.م.
 رئيس لجنة االعتماد األكاديمي والجودة لقسم علم االجتماع 2016-2009 ،م.
العليا في قسم علم االجتماع ،جامعة الشارقة2016-2015 ،م.
 عضو لجنة الدراسات ُ
 رئيس لجنة التعيينات ،بقسم علم االجتماع ،جامعة الشارقة 2014-2010،م.

 عضو لجنة االبتعاث في قسم علم االجتماع ،جامعة الشارقة 2016 -2015،م.
 رئيس لجنة الدراسات العليا في قسم علم االجتماع ،جامعة الشارقة 2014-2009 ،م.
 مشرف جمعية طالبات علم االجتماع .2013-2009

التدريب (المهني)
 .1الدبلوم المهني للمستشار األسري 2017 ،م ،مركز التعليم المستمر ،جامعة الشارقة.
 .2الدبلوم المهني للمسنين ،أبوظبي 2017-2016 ،م ،مركز التعليم المستمر ،جامعة الشارقة.
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 .3الدبلوم المهني في اإلرشاد األسري 21 ،نوفمبر  23 -2015ابريل  .2016مركز التعليم المستمر والتطوير
المهني ،جامعة الشارقة.
 .4الدبلوم المهني في اإلرشاد األسري 11 ،ديسمبر  30 -2014ابريل  .2015مركز التعليم المستمر والتطوير
المهني .جامعة الشارقة.
 .5إعداد وصياغة التقارير اإلحصائية الموجهة إلى السياسات االجتماعية 1 ،مايو –  26يونيو  ،2014المجلس
الوطني االتحادي ،دبي.
 .6كتابة واعداد التقارير والرسائل االجتماعية 26-23 ،نوفمبر .2014
 .7كتابة واعداد التقارير والرسائل االجتماعية 10-7 ،ديسمبر .2014
 .8الدبلوم المهني في اإلرشاد األسري 3 ،نوفمبر  18 -2012مارس  .2013مركز التعليم المستمر والتطوير
المهني .جامعة الشارقة.
 .9فن التعامل مع المشكالت األسرية 28-25 ،نوفمبر  .2013مركز التعليم المستمر والتطوير المهني .جامعة
الشارقة.
 .10البحوث المجتمعية -المستوى الثالث ،2011/6/7-5 ،مركز التعليم المستمر والتطوير المهني ،جامعة الشارقة.
 .11تطوير مهارات دراسة الحالة االجتماعية وكتابة التقارير 22-20 .مارس .2011
 .12استخدام النظم اإلحصائية في تحليل الظواهر األمنية  ،2011/6/30-26.شرطة أبوظبي ،مركز التعليم المستمر
والتطوير المهني ،جامعة الشارقة.

عضوية الجمعيات العلمية:
 .1عضو  /Midwest Sociological Societyالواليات المتحدة االمريكية.
 .2عضو  /International Group for the cultural Studiesفرنسا
 .3عضو جمعية علم االجتماع التطبيقي والعيادي /الواليات المتحدة األمريكية.
 .4عضو جمعية االجتماعيين  /الشارقة.

المالحق
ملحق رقم ()1


تأسيس برنامج الدكتوراه في علم االجتماع التطبيقي في قسم علم االجتماع بالتعاون مع أعضاء لجنة الجودة واالعتماد
االكاديمي في القسم من خالل الجهود واألنشطة اآلتية التي قمت بها (مرفقة االدلة):
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 1-1إعداد وثيقة البرنامج(.أنظر محضر اجتماع الجلسة الخامسة للجنة االعتماد االكاديمي والجودة في قسم علم
االجتماع)
 2-1إدارة االجتماعات المتعلقة باألعداد لزيارة لجنة االعتماد االكاديمي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
(كرئيس للجنة الجودة واالعتماد االكاديمي في القسم)(.أنظر محضر اجتماع الجلسة الخامسة للجنة االعتماد
االكاديمي والجودة في قسم علم االجتماع)
 3-1إعداد  Business Planلبرنامج الدكتوراه في علم االجتماع التطبيقي.
 4-1إعداد توصيفات المساقات للبرنامج المتعلقة بتخصيصي وهي:
o

)Applied Social Statistics 2 (in English

o

)Gradated Social Research # (in English

o

خطة التدريب الميداني

o

حلقة بحث متقدمة في تحليل السياسة

o

ديناميت الجماعة

 5-1إعداد وعرض  PowerPoint Presentationلبرنامج الدكتوراه في علم االجتماع التطبيقي (االعتماد
األولي) أمام فريق االعتماد األكاديمي من زوارة التعليم العالي والبحث العلمي.
 6-1إعداد الردود على مالحظات فريق االعتماد األكاديمي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
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ملحق رقم ()2


المساهمة الكبيرة في إنجاز االعتماد االكاديمي بالكامل لبرنامج الماجستير في علم االجتماع التطبيقي من خالل الجهود
واالنشطة اآلتية التي قمت بها(مرفقة االدلة):
1-2إعداد وثيقة االعتماد لبرنامج الماجستير في علم االجتماع التطبيقي.
2-2إعداد تقرير تقييم اإلرشاد االكاديمي لطلبة الماجستير في علم االجتماع التطبيقي و2014/6/10
3-2إعداد تقرير تقييم الطلبة الخريجين في برنامج الماجستير في علم االجتماع التطبيقي و2014/6/12
4-2إعداد تقرير مؤسسات العمل 2014/6/19
5-2إعداد تقرير التحليل االحصائي لالمتحان الشامل لطلبة الماجستير في علم االجتماع التطبيقي 2014/12/11
6-2إعداد تقرير التحليل االحصائي لنتائج االمتحان الشامل لطلبة الماجستير في علم االجتماع التطبيقي خالل الفترة
. 2014/12/18.2015-2010
7-2إعداد تقرير التحليل االحصائي ألعداد الطلبة الخريجين من طلبة الماجستير من العام الدراسي 2015/2014-2009
 8-2إعداد تقرير التحليل االحصائي ألعداد الطلبة المقبولين والخريجين من طلبة الماجستير في علم االجتماع التطبيقي خالل
الفترة .2015/2014-2009
 9-2إعداد التقرير االحصائي لتحليل نتائج درجات الطلبة لبرنامج الماجستير .2015/2/4 .2015/2014-2009
تحديث توصيفات المساقات لبرنامج الماجستير في علم االجتماع التطبيقي ذات العالقة بتخصيصي:
10-2
اإلحصاء االجتماعي التطبيقي.
o
مشروع البحث.
o
تدريب.
o
Sociological Readings in English
o
إعداد وعرض  PowerPoints Presentationلالعتماد الكامل لبرنامج الماجستير في علم االجتماع التطبيقي
11-2
العام الكامل لبرنامج الماجستير في علم االجتماع فريق االعتماد األكاديمي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
إعداد الردود على مالحظات.
12-2
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ملحق رقم ()3
 1-3مراجعة طلب إعادة االعتماد األكاديمي لبرنامج البكالوريوس في علم االجتماع ( 3مرات ،ربيع .)2015
 2-3إعداد القسم األكبر من الجزء المخصص لبرنامج البكالوريوس في علم االجتماع في طلب إعادة االعتماد األكاديمي:
( دراسة الجدوى أو تقويم االحتياجات ،المقارنة مع مستوى البرامج األخرى محلياً ودولياً ،نظام ترقيم المساقات ،طرائق التعليم والتعلم،
التدريب العملي ،فاعلية البرنامج).
 3-3إعداد تقرير تقييم اإلرشاد األكاديمي لطلبة البكالوريوس في علم االجتماع.
 4 -3إعداد تقرير تقييم الطلبة الخريجين في برنامج البكالوريوس في علم االجتماع.
 5-3إعداد تقرير مؤسسات العمل ذات العالقة ببرنامج البكالوريوس.
 6-3إعداد التقرير اإلحصائي ألعداد الطلبة الخريجين من طلبة البكالوريوس خالل السنوات الخمس األخيرة.
 7-3إعداد التقرير اإلحصائي ألعداد الطلبة المقبولين والخريجين من طلبة البكالوريوس خالل الخمس سنوات األخيرة.
 8-3إعداد التقرير اإلحصائي لتحليل نتائج درجات الطلبة الخريجين من طلبة البكالوريوس خالل الخمس سنوات األخيرة.
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ملحق رقم ()4


مستشار مشروع استراتيجية االسرة في إمارة الشارقة(،االدلة المرفقة)
 1-4إعداد خطة الوثيقة من قبل المستشار ( المقدمة ،المبررات ،لماذا االستراتيجية ،المنهجية ،التخطيط
االستراتيجي ،االستراتيجية الجاهزة اآلن ضمن وثيقة كبيرة ،ستتطلق قريبا تحت رعاية صاحب السمو).
 2-4ترؤس جلسات اللجان المشاركة إلنجاز الوثيقة (اللجنة التوجيهية ،لجان المنسقين ،جماعات النقاش المركزة،
عرض الخبراء.)...
 3-4إعداد محور االحتياجات والحقوق األساسية وتمكينها في إطار التنمية المستدامة بالتعاون مع الزميل فاكر
الغرابية.
 4-4إعداد محور التحديات التي تواجه األسرة في القرن الحادي والعشرين بالتعاون مع الزميلة مكية همت.
 5-4مراجعة أوراق المحاور وتصحيحها في ضوء األهداف االستراتيجية
 6-4اطالق وثيقة االستراتيجية تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة.
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