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المقدمة:
حصل األستاذ الدكتور حسين العثمان على درجة الدكتوراه في علم االجتماع في مجال التنمية من جامعة والية مسيسيبي
 Mississippi State Universityفي الواليات المتحدة االمريكية .في مجال اإلدارة يعمل العثمان اآلن عميدا لكلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية واالجتماعية  .2020-2019عمل العثمان قبل ذلك نائبا للعميد 2019-2018م وقائما بأعمال عميد كلية
اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية لمدة عامين ( )2018-2016ومساعدا لعميد كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية
في مجال الدراسات العليا بجامعة الشارقة ( ،)2016-2014كما عمل رئيسا لقسم علم االجتماع بجامعة الشارقة (-2010
 )2014وقبلها رئيسا لقسم علم االجتماع بجامعة مؤتة .،وخالل عامي  2014-2012عمل العثمان مستشارا لمشروع
استراتيجية األسرة في إمارة الشارقة .كما عمل مديرا لمراكز األميرة بسمة للتنمية البشرية في األردن لمدة تزيد عن 9
سنوات  .كما ترأس إدارة العديد من المنظمات األهلية التطوعية العاملة في التنمية المحلية في األردن وقدم استشارات للعديد
من المؤسسات المحلية والدولية.
في مجال البحث العلمي ،نشر العثمان أكثر من  30بحثا علميا وكتاب ،وحصل على الجائزة التشجيعية في مجال البحث العلمي
بجامعة الشارقة  .كما 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
والماجست ير 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 الج دوى 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 .كما أسهم العثمان في االعتماد األكاديمي ألغلب برامج الكلية األكاديمية في الدراسات الدنيا
والعليا.
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،
مك تب 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 التعيين ات ،وضمان الجودة واالعتماد األكاديمي ،والجدول الدراسي ،والدراسات العليا).
أما خدمة المجتمع ،كما عمل العثمان مستشارا الستراتيجية األسرة في إمارة الشارقة .ورئيس فريق استراتيجية التنمية
االجتماعية في إمارة أبوظبي .كما عمل خبيرا في استراتيجية األسرة في االردن ،ومستشار السياسات والتخطيط والدراسات
في المجلس الوطني لألسرة في األردن .كذلك ،عمل مستشارا 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).
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