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خبرات العمل أألكاديمية واإلدارية:






ساهم بشكل أساسي في تأسيس وتطوير العديد من البرامج األكاديمية و العلوم الشرطية
ومعاهد ومراكز البحوث والدراسات ومن أبرزها:
البكالوريوس في علم االجتماع ،جامعة مؤتة ،األردن (،)1990و بكالوريوس علم االجتماع
الشرطي ،كلية العلوم الشرطية ،جامعة مؤتة ،األردن ( ،)1994ومركز البحوث والدراسات ،وزارة
الداخلية  ،دولة اإلمارات العربية المتحدة،)1998(،وبكالوريوس العلوم الشرطية ،اكاديمية العلوم
الشرطية بالشارقة ،1998و الماجستير في علم االجتماع التطبيقي ،جامعة الشارقة،2008 ،
ومشروع الدكتوراه في علم االجتماع التطبيقي ،جامعة الشارقة  .2014ومشروع الدكتوراه
المشترك مع جامعة Doctor of Philosophy in Criminal Justice and
Criminology, School of Criminology and Justice Studies,
).University of Massachusetts, U.S. A. (2015
رئيس لجنة تأسيس مشروع كلية العلوم السياسية في جامعة الشارقة . 2016
ساهم بشكل أساسي في تأسيس معاهد ومختبرات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية –
جامعة الشارقة:
 معهد علم االجتماع التطبيقي للبحوث والدراسات (.)2012 مسرح الجريمة .2016 معهد العالقات الدولية (.)2012 مركز اللغة العربية للناطقين بغيرها (.)2012 -المجموعة البحثية  :شؤون اسرية .2009 -2007
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ساهم في تطوير برامج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ومن أبرزها :برنامج العالقات
الدولية ،برنامج تاريخ الفن والدراسات المتحفية ،الدكتوراه في اللغة العربية  ،الدكتوراه في التاريخ
المقارن.
ساهم بشكل أساسي في ربط برامج الكلية بالمجتمع المحلي من خالل المساهمة الفاعلة في تقديم
االستشارات والتعليم المهني والتدريب:
أستاذ علم االجتماع التطبيقي  -قسم علم االجتماع – كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية واالجتماعية
– جامعة الشارقة 2010-ولغاية اآلن..
عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية – جامعة الشارقة 2010\7\1ولغاية
.1\9\2016
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 .3رئيس محور الدراسات االجتماعية والتربوية – جامعة الشارقة .2014-2009
 .4رئيس المجموعة البحثية  :شؤون اسرية – جامعة الشارقة . 2009-2007
 .5محاضر غير متفرغ اكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية 2015.-2014 , 2004-1998
 .6مستشار وحدة العمل التطوعي ،عمادة شؤون الطلبة – جامعة الشارقة . 2009 -2007
7. Visiting Scholar in the School of Criminology & Justice Studies
in Summer, 2014 University of Massachusetts-Lowell . U.S.A.
& 8. Visiting Professor in the PA Institute of Criminological
Forensic Sciences, in Summer 2013 University of CALU . U.S.A.
& 9. Visiting Professor in the PA Institute of Criminological
Forensic Sciences, in Summer 2011 University of CALU . U.S.A.
 .10رئيس قسم علم االجتماع – كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية – جامعة الشارقة -2007
2010
 .11أستاذ علم االجتماع التطبيقي والنظرية وعلم الجريمة قسم علم االجتماع – كلية اآلداب و العلوم
اإلنسانية واالجتماعية – جامعة الشارقة 2010-ولغاية اآلن.
 .12أستاذ مشارك )علم االجتماع التطبيقي و الجريمة ( – قسم علم االجتماع – كلية اآلداب و العلوم
اإلنسانية واالجتماعية – جامعة الشارقة – . 2009- 2004
 .13خبير  -مركز البحوث والدارسات وزارة الداخلية  ,دولة اإلمارات العربية المتحدة 2004 -1998
.
 .14رئيس وحدة البحوث االجتماعية -مركز البحوث والدارسات وزارة الداخلية  ,دولة اإلمارات العربية
المتحدة – . 2004 -1998
 .15عضو المجلس العلمي – أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية .2004-1998
 .16أستاذ مشارك -جامعة مؤتة -األردن  2002 – 1996م
 .17أستاذ مساعد – جامعة مؤتة – األردن 1995 – 1990م
 .18رئيس قسم علم االجتماع – جامعة مؤتة – األردن 1996– 1994م
 .19مساعد عميد كلية اآلداب – جامعة مؤتة  -األردن  1994 – 1993م

فلسفة التعليم والتعلم:
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يعد التعليم والتعلم محور العملية التعليمية من خالل ارتكازه على القواعد المنطقية والمنهجية في العلوم
االجتماعية .ويالحظ المتتبع لتطور فلسفة التعليم تنامي االهتمام بهذا الجانب المهم من العملية األكاديمية
خالل العقدين المنصرمين  .ولعل بروز استخدام وتوظيف التقنية من االسهامات المهمة في هذ الجانب
إضافة إلى االعتماد على أساليب تعليمية لم تألفها العملية التعليمية من قبل مثل التفسير العلمي المبني
على حل المشكالت والتعليم الذاتي ودراسة الحالة المركزة.
ويشكل البحث العلمي جانب مهم من العملية التدريسية وخاصة البحوث التطبيقية في مجتمع االمارات
وهذه البحوث ساهمت في غرس مفاهيم البحث المرتكز على تشكيل الوعي األخالقي لدى الطلية وخاصة
طلبة الماجستير في علم االجتماع التطبيقي.
ويمكن ايجاز الطرق المستخدمة في العملية التعليمية:
 حل المشكالت دراسة الحالة التدريب على البحث التطبيقي التعليم الذاتي جماعات النقاش الواجبات المبنية على التفكير اإلبداعي والناقد. -نموذج سارا ()SARA model

البحث العلمي:

نشر العديد من البحوث والدراسات العلمية في مجال علم االجتماع التطبيقي والجريمة في مجالت عالمية
محكمة .وفي مجاالت األسرة ،والمشكالت االجتماعية ،البطالة ،الفقر ،اإلرهاب والعنف األسري .ومن
األمثلة على هذه الدراسات :التواصل األسري في مجتمع اإلمارات ( )2016وقع المسنين في مجتمع
اإلمارات ( )2012وقع الفقر في مجتمع اإلمارات ( ،)2010واقع العنف المدرسي في مجتمع اإلمارات
( ، )2010وقع البطالة في مجتمع اإلمارات ( ،)2008األسرة في مجتمع اإلمارات( ، )2008المشكالت
االجتماعية في مجتمع اإلمارات ( ) 2008العنف ضد األطفال في مجتمع اإلمارات ( .)2007واعتمدت
هذه الدراسات على الجوانب التطبيقية في حل المشكالت االجتماعية واألمنية ورسم السياسات في مجتمع
اإلمارات.وتمثل هذه البحوث مخرجات بحوث مدعومة على المستوى العالمي والمحلي .
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أحمد فالح العموش .)2017( ،الثقافة المالية لدى الشباب اإلماراتي ،عمادة البحث العلمي ،جامعة
الشارقة.

Ahmad Falah Alomosh (2017). Innovations in Policing Domestic
)Violence in the United Arab Emirates , in Eve S. Buzawa (Ed.
Responding to Domestic Violence. Sage ,London .

 .3أحمد فالح العموش .)2106( ،التواصل األسري في مجتمع اإلمارات ،عمادة البحث العلمي ،جامعة
الشارقة.
أحمد فالح العموش .)2106( ،األدوار التربوية لألسرة في مجتمع اإلمارات  ،مجلة شؤون
.4
.
اجتماعية(مشترك) العدد .131
 .5أحمد فالح العموش  ، 2013تطوير مقياس للوصم االجتماعي للمصابين بمرض اإليدز في المجتمع
العربي ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم أإلنسانية واالجتماعية ،م  ،9ع  ، ،2ص ( 71 – 43مشترك).
New Wars: Terrorism and Security of the state Dorrance Publishing, 2013,
USA
 .6أحمد فالح العموش–  ، 2011واقع المسنين في مجتمع اإلمارات  :دراسة ميدانية  -عمادة الدراسات
العليا والبحث ،جامعة الشارقة.
 .7أحمد فالح العموش–  ، 2011واقع العنف المدرسي في مجتمع اإلمارات  :دراسة ميدانية  -عمادة
الدراسات العليا والبحث ،جامعة الشارقة.
Alomosh, Ahmad (2011). Impact of Terrorism on the Freedom of
Movement and , Protection of Human Private Life in The Arab World ,
British Journal of Arts and Social Sciences, Vol.1 No.4.

8.

 .9أحمد فالح العموش–  ،2010واقع الفقر في مجتمع اإلمارات  :دراسة ميدانية -عمادة الدراسات
العليا والبحث ،جامعة الشارقة .
10. Alomosh, Ahmad (vol. 2009). Crime victims in UAE Society: Social
Behavior and Personality: an international journal.
11. Alomosh, Ahmad 2009. Virtual Communities in the Arab World:
European Journal of Social Sciences International research journal
Vol.8 Issue 4.
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12. Alomosh, Ahmad Summer 2009. Manifestations of Health behavior in
UAE Society: A Field Study, Journal of Social Affairs, American
University of Sharjah and the sociological Association of the UAE,
Volume 26, Number 102,.
13. Alomosh, Ahmad 2008. Attitudes of Family Heads towards Endogamy
Marriage in the UAE Society, Journal of Social Affairs, American
University of Sharjah and the Sociological Association of the UAE,
Volume25, Number100, Winter.
 .14أحمد فالح العموش ،2008-المشكالت االجتماعية في مجتمع اإلمارات – مجلة العلوم االجتماعية
– جامعة الكويت.
 .15أحمد فالح العموش–  ،2007واقع البطالة في مجتمع اإلمارات  :دراسة ميدانية  -عمادة الدراسات
العليا والبحث ،جامعة الشارقة .
 .16أحمد فالح العموش ،2007 -الخصائص الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية لألسرة في مجتمع
اإلمارات مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية.
 .17أحمد فالح العموش ،2007 -اتجاهات الطلبة الجامعين في مجتمع اإلمارات نحو اإلرهاب مجلة جامعة
الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية.
 .18أحمد فالح العموش ،2007 -تصورات العنف لدى األطفال في مجتمع اإلمارات  :دراسة ميدانية
مجلة دراسات اجتماعية.
 .19أحمد فالح العموش ،2008 -واقع الشباب تحت الخطورة في مجتمع اإلمارات مجلة دراسات
اجتماعية.
 .20أحمد فالح العموش–  ، 2006البناء األسري و جنوح اإلحداث في مجتمع اإلمارات ،مجلة العلوم
اإلنسانية واالجتماعية.
 .21أحمد فالح العموش  ، 2004-الخوف من الجريمة في مجتمع اإلمارات  :دراسة ميدانية مركز البحوث
والدراسات بالشارقة.
 .22أحمد فالح العموش ،2002 ،المشكالت االجتماعية :المفهوم والنظريات العلمية ،إصدارات مركز
البحوث والدراسات ،العدد (.)90
 .23أحمد فالح العموش ،2001 ،الهجرة الريفية الحضرية ،دراسة ميدانية في تمثيل المهاجرين الريفيين
إلى مدينة عمان ،مجلة دراسات ،العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،المجلد (.)28
()6

 .24أحمد فالح العموش ،2001 ،اتجاهات المواطنين نحو تنظيم النسل في بلدة ذات رأس في جنوب
األردن ،دراسة ميدانية ،مجلة مؤته للبحوث والدراسات ،سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،مقبول
للنشر.
 .25أحمد فالح العموش– 1999م  ،مناهج البحث العلمي في العلوم االجتماعية – منظور أمني .إصدارات
مركز البحوث والدراسات – شرطة الشارقة  ،العدد (.)2
 .26أحمد فالح العموش – 1999م أساليب البحث العلمي الكمي في العلوم االجتماعية – منظور أمني.
إصدارات مركز البحوث والدراسات – شرطة الشارقة  ،العدد (.)3
 .27أحمد فالح العموش– 1999م  ،أساليب البحث العلمي الكيفي في العلوم االجتماعية – منظور أمني.
إصدارات مركز البحوث والدراسات – شرطة الشارقة  ،العدد (.)4
 .28أحمد فالح العموش– 1999م  ،إعداد البحث العلمي  ،منظور شرطي  ،إصدارات مركز البحوث
والدراسات – شرطة الشارقة  ،العدد (.)5
 .29أحمد فالح العموش ،1999 -علم االجتماع -منظور آمني  .إصدارات مركز البحوث والدراسات ،
العدد (.)10
 .30أحمد فالح العموش 1998م  ،اتجاهات المواطنين األردنيين نحو عمل المرأة  ،مجلة مؤتة للبحوث
والدراسات سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،المجلد الثالث عشر ،العدد الثامن.
 .31أحمد فالح العموش 1998م  ،اتجاهات طلبة جامعة مؤتة نحو الزواج ، ،مجلة مؤتة للبحوث
والدراسات ،سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ،المجلد الثالث عشر ،العدد الثامن.
 .32أحمد فالح العموش( ،)1998 ،1418التنظيم االجتماعي لقرية الغوير في محافظة الكرك  -مجلة
جامعة أم القرى  ،العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية  ،)2( ،ع .17
 .33أحمد فالح العموش1997 ،م  ،الخصائص الصحية واالقتصادية والسياسية لألسرة في جنوب األردن،
مجلة دراسات ،المجلد  ،25العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،المجلد الحادي عشر ،العدد الثالث
 .34أحمد فالح العموش 1996م  ،التغيرات الثقافية في قرية جنوب األردن ،دراسة ميدانية ،مجلة مؤتة
للبحوث والدراسات ،سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية المجلد الثاني عشر  ،العدد األول.
 .35أحمد فالح العموش ( ،)1997 ،1417الخصائص البنيوية لألسرة في جنوب األردن -دراسة ميدانية،
مجلة جامعة الملك عبد العزيز ،اآلداب والعلوم اإلنسانية ،م .10
 .36أحمد فالح العموش ،1996 ،غور األردن الجنوبي :دراسة اجتماعية اقتصادية لناحية المزرعة ،مجلة
مؤته للبحوث والدراسات ،سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،المجلد الحادي عشر ،العدد الثالث.
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 .37أحمد فالح العموش ،1996 ،الخصائص االجتماعية واالقتصادية والسياسية المعاصرة في جنوب
األردن ،دراسة ميدانية -مؤته للبحوث والدراسات -سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،المجلد الحادي
عشر ،العدد الثالث.
38. Alomosh, Ahmad, 1996. Durkheim Thesis of Social Integration, Journal
of the College of Teachers No.2.
39. Alomosh, Ahmad, 1994. The New Arab Social Integration, A Social
Perspective, Journal of the college of Education, No.5.

الكتب المنشورة والتقارير الدولية:

1. New Wars: Terrorism and Security of the State. Dorrence
فصل في كتاب )Publishing, USA (2013
2.
المشكالت االجتماعيىة  ،القاهرة  ،الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات 2010،
.
 .3األعراس الجماعية في اإلمارات  ،أبو ظبي  ،مؤسسة صندوق الزواج . 2004 ،
 .4مستقبل اإلرهاب في القرن الحادي و العشرين ،الرياض  ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية
. 2006،
 .5تقرير التنمية البشرية إلمارة الشارقة األول بالتعاون مع حكومة الشارقة وبرنامج األمم المتحدة
االنمائي )2010(UNDP
 .6تقرير الظروف االجتماعية للعمالة الوافدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة بالتعاون مع منظمة
العمل الدولية 2012 ILO
 .7تقرير المعرفة العربي للعام  2011/2010بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة ) (UNDPومؤسسة
محمد بن راشد آل مكتوم.2012 .

المؤتمرات العلمية المحكمة :
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شارك في العديد من المؤتمرات العلمية المحكمة على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية.
ومن المؤتمرات التي شارك فيها كانت في الواليات المتحدة األمريكية مؤتمر العدالة الجنائية الدولية
 ،2015 ،2014 ،2013 ،2012ومؤتمر الجمعية األمريكية لعلم الجريمة  2012و  2013و
2015ومؤتمر الجمعية األمريكية لعلم االجتماع التطبيقي والعيادي  2010و 2011و 2012ومؤتمر
الشؤون العامة في الواليات المتحدة األمريكية عام 2007ومؤتمر األسرة والشباب في دول مجلس
التعاون الخليجي  2008الذي نظمه المجلس األعلى لشؤون األسرة بالشارقة بالتعاون مع جامعة الشارقة.
ومن ابرز االوراق العلمية :

.5

.6
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Alomosh, Ahmad. Sage professional Development Teaching
Workshop, . Academy of Criminal Justice Sciences (ACJS),3-7/3/
2015 Orlando, Florida. USA
Alomosh, Ahmad. New Terrorism in the Arab world, American
Society Of Criminology Annual meeting 2015 ; The polities of
Crime. Washington DC.USA .17-21\2015
Alomosh, Ahmad, Homeland Security in the Arab World,
Academy of Criminal Justice Sciences (ACJS) 52th annual
Meeting,3-7/3/ 2015 Orlando, Florida. USA
Alomosh, Ahmad, The Criminal Justice Systems in the United
)Arab Emirates, Academy of Criminal Justice Sciences (ACJS
51th annual Meeting,18-22/2/ 2014 Philadelphia, PA. USA.
أحمد العموش ،ورشة عمل" :أهمية البحث العلمي والدراسات االجتماعية في استكشاف القضايا
والتحديات والمشكالت اآلنية والمستقبلية التي تواجه األسرة واستقرارها وإسعادها في دولة
اإلمارات العربية المتحدة"( .مؤتمر التنمية المستدامة -اإلنجازات والرؤى المستقبلية،
 ،2014/11/3أبوظبي)
مشروع رسم استراتيجيات وطنية لألسرة في إمارة الشارقة من خالل المشاركة بإعداد محور:
األسرة  ،التكوين ،العناصر ،والوظائف ،والتمكين .المجلس األعلى لشؤون األسرة.2014 ،
أحمد العموش ،الملتقى الدولي الرابع لبرنامج التربية األمنية ،2013/11/20 ،القيادة العامة
لشرطة دبي ،ورقة عمل " :األسباب والعوامل المؤدية النخفاض سن تعاطي المخدرات لدى
طلبة المدارس في مجتمع اإلمارات".
Alomosh, Ahmad, Human Trafficking in the Arab World The
American Society of Criminology, Atlanta, Ga , Nov.20-23,2013,
USA.
Alomosh, Ahmad, Fear of Crime in Arab World , Fifth Annual
International Crime, Media & Popular Culture Studies Conference
, September 23-25, 2013 , Indiana State University, U.S.A

1.

2.

3.

4.

8.

9.
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 .10أحمد العموش ،ورشة عمل آليات التعامل مع األطفال في مرحة جمع االستدالل ،اإلدارة العامة
لحقوق اإلنسان بشرطة دبي .2013/5/23-22 ،ورقة العمل ":واقع العنف ضد األطفال".
11. Alomosh, Ahmad, Social Change in the Arab World, Eastern
Sociological Society,8 3rd Annual Meeting, Boston, March 2124,2013, USA.
12. Alomosh, Ahmad, Community Policing in the Arab World.
Academy of Criminal Justice Sciences (ACJS) Celebrating 50th
annual Meeting,18-23/3/ 2013. Dallas, USA.
 .13أحمد العموش ،مؤتمر السياسات االجتماعية للطفولة  :الواقع والتحديات 2010/3/18-17
بالتعاون مع اإلدارة العامة لمراكز األطفال والفتيات المجلس األعلى لشؤون األسرة بالشارقة (رئيس
المؤتمر) والمشاركة بورقة علمية بعنوان " التفسير النظري لفقر األطفال"
 .14أحمد العموش ،ندوة الطفل" :رؤى مؤسسية لحماية أطفالنا" المنعقدة بتاريخ -20
 ،2012/11/21إدارة الدعم االجتماعي بالقيادة العامة لشرطة أبو ظبي .الورقة :عوامل
الخطورة المجتمعية واألسرية في مجال اإلساءة للطفل :مؤشراتها ودالالتها.
 .15أحمد العموش ،المؤتمر الدولي الثاني لكلية اآلداب "الخطاب التربوي ومرحلة ما بعد الحداثة".
جامعة الزيتونة خالل الفترة .2012/11/15-14 :بورقة عمل  " :اإلعداد العلمي والمهارات
المطلوبة في مجال اإلرشاد األسري في مجتمع اإلمارات".
16. Alomosh, Ahmad, Social Problems in the Arab World, Society for
the Study of Social problems, Denver,62nd Annual Meeting,
August 16-18,2012, USA.
 .17أحمد العموش ،ورشة العمل" :العنف المنزلي" في  .2012/1/20وزارة الشؤون االجتماعية،
اإلمارات .الورقة" :الحاالت المعرضة للعنف المنزلي ومدى تأثيره عليها في مجتمع اإلمارات
18. Alomosh, Ahmad, Applied Sociology in the Arab World: A New
)Shift” Association for Applied and Clinical Sociology (AACS
معد conference in New Orleans, Louisiana October 13-15. (2011).
 Applied Sociology in the Arabالجلسة ورئيسها ومعد ورقة العمل بعنوان:
World.
 .19أحمد العموش ،مؤتمر جمعية كليات اآلداب الراهنة والمرتجى  .جامعة الزرقاء – األردن.
 .2011/4/4-3ورقة العمل " :التحديات التي تواجه كليات اآلداب في القرن الحادي والعشين
– جامعة الشارقة المقررة.
20. Alomosh, Ahmad, Domestic Violence in Arab Society, American
Society of Criminology , annual Meeting 2011, Washington , USA.
 .21أحمد العموش ،المؤتمر العلمي :االستجابة األمنية لخطة أبو ظبي  – 2030التحديات والرؤى
– مركز البحوث الدراسات األمنية في القيادة العامة لشرطة ابو ظبي – الورقة العملية :
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"األبعاد المختلفة لخطة أبو ظبي  :2030دراسة في المتغيرات الديموغرافية المصاحبة لها –
 .2010/12/29-28أبو ظبي.
Alomosh, Ahmad,
“Family Risk Factors and children’s
Delinquency in the Arab Society” Paper presented at annual
meeting of ASC Annual Meeting, San Francisco, California, Nov.
16, 2010.
Child Abuse in U.A.E. Society, Association for Applied and Clinical
Sociology/ The 2010 Annual Meeting/ October 14-17th. St. Luis,
Missouri, U.S.A..
 .24أحمد العموش ،المؤتمر العربي :األسرة واإلعالم العربي ،قطر ،الورقة  :اإلعالم والعنف
األسري.2010/5/3-2 ،
 .25ندوة التداعيات األمنية لألزمة المالية العالمية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي خالل الفترة
 2009/10/14-13بورقة علمية  " :اآلثار االجتماعية المترتبة على األزمة االقتصادية
والمالية ".
 .26مؤتمر " الجودة في التعليم العالي  :تجارب وخبرات " جامعة  6اكتوبر – جمهورية مصر
العربية خالل الفترة  2009/4/9-8بورقة علمية  :أثر استخدام التقنية الحديثة في جودة التعليم
في مجال العلوم االجتماعية .
 .27ندوة الخدمة االجتماعية واألسرة الذي نظمته مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية بورقة عمل
بعنوان طرق وأسس مقابلة األسرة من األشخاص ذوي اإلعاقة " خالل الفترة . 2009/4/7
 .28ندوة دور األمن في ترسيخ الهوية الوطنية  /القيادة العامة لشرطة أبوظبي خالل الفترة -25
 2008/11/26بورقة علمية بعنوان  :دور الشرطة في تأهيل الهوية الوطنية في مجتمع
اإلمارات .
 .29أحمد العموش" ،مؤتمر اإلرهاب وحقوق اإلنسان" خالل الفترة  .2008/10/29-27الورقة:
تأثير اإلرهاب على حق النقل وحماية الحياة الخاص باإلنسان ،جامعة نايف العربية للعلوم
األمنية  ،الرياض.
Alomosh, Ahmad, The Middle East and the World, Public Affairs
Conference- Missouri State University,2007.
Alomosh, Ahmad, Islam and the West: Higher Education and
Public Affairs, Public Affairs Conference- Missouri State
University,2007.
Alomosh, Ahmad, Religious Paradox: Voices of Compassion and
Prejudice, Peace and Conflict. Public Affairs Conference- Missouri
State University,2007.
 .33أحمد العموش ،دور األسرة في الوقاية من الجريمة في مجتمع اإلمارات  ،مؤتمر دور األسرة
في المجتمع الحديث  ،إدارة مراكز الدعم االجتماعي -أبوظبي 2012/5/16-15 ،
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أحمد العموش ،من المجتمع الواقعي إلى مجتمع االفتراضي( رؤية سيوسيولوجية)  ،مؤتمر
تقنيات أم االتصال والتغير االجتماعي  ،جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية -15
2009/3/17
أحمد العموش ،اإلعداد العلمي والمهارات المطلوبة للعاملين في مجال اإلرشاد األسري،
المؤتمر اإلقليمي العربي "التوجيه واإلرشاد األسري" جامعة الدول العربية ،المجلس األعلى
لألسرة بالشارقة 2008/2/28-26
أحمد العموش ،األسرة في مجتمع اإلمارات (الواقع والمشكالت) ،مؤتمر األسرة والشباب في
مجلس التعاون الخليجي ،المجلس األعلى لألسرة ،مؤسسة رايت ستارن (لندن)  ،جامعة الشارقة
(دولة االمارات العربية المتحدة) 2008/1/23-22،
أحمد العموش ،دور الشرطة في تأصيل الهوية الوطنية في مجتمع اإلمارات ،مؤتمر دور األمن
في ترسيخ الهوية الوطنية ،دولة اإلمارات العربية المتحدة ،أبوظبي – وزارة الداخلية-25 ،
2008/11/26
أحمد العموش ،تأثير اإلرهاب على الحق التنقل وحماية الحياة الخاصة ،مؤتمر اإلرهاب وحقوق
اإلنسان ،المملكة العربية السعودية ،جامعة نايف العربية2008/10/29- 27،
39. Alomosh, Ahmad, The Casue of Terrorism in the Arab Word,
American Sociological Association Annual Meeting, U.S.A,48/8/2008
أحمد العموش ،الفقر واإلرهاب ،مؤتمر في العصر الرقمي ،المملكة األردنية الهاشمية ،جامعة
الحسين بن طالل2008/7/13-10،
أحمد العموش ،واقع استخدام الشباب لإلنترنت في اإلمارات – دراسة ميدانية – ورقة عمل
مقدمة لندوة الشباب و اإلنترنت – المنتدى اإلسالمي و جامعة الشارقة – / 2 / 11 – 10
 2004م
أحمد العموش ،ضحايا الجريمة في اإلمارات  -ورقة عمل مقدمة لندوة ضحايا الجريمة –
أكاديمية شرطة دبي  2004 / 5 / 3 – 2م .
أحمد العموش ،واقع العنف األسري المعاصر – ورقة عمل مقدمة لندوة العنف األسري –
المجلس األعلى لألسرة  -الشارقة . 2003 / 10 / 5 -
أحمد العموش ،نظريات علم الجريمة  ،قراءة تحليلية  ،دورية الفكر الشرطي  ،دورية محكمة
و مفهرسة  ,العدد (. 2003 , )42
أحمد العموش ،مهددات األمن الحضري في مجتمع الخطورة ،بحث مقدم لندوة األمن الحضري-
مركز دعم اتخاذ القرار – دبي -خالل الفترة 2002/5/14-13م.
أحمد العموش ،مؤتمر الوقاية من الجريمة في عصر العولمة – قراءة تحليلية ،دورية الفكر
الشرطي ،المجلد الحادي عشر ،العدد (2001 ،)38م.
أحمد العموش ،مؤتمر الشرطة المجتمعية -قراءة تحليلية ،دورية الفكر الشرطي -المجلد العاشر،
العدد (2001 )37م.
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أحمد العموش ،الثقافة األمنية للطفل في إمارة الشارقة ،إمارة الشارقة كأنموذج – دراسة
ميدانية ،ندوة الطفل والبيئة ،هيئة البيئة والمحميات الطبيعية ،حكومة الشارقة 20 -نوفمبر
.2000
أحمد العموش ،المشكالت االجتماعية من منظور أمني – دورية الفكر الشرطي – المجلد الثامن
 ،العدد الرابع .2000 ،
أحمد العموش ،أسباب انتشار ظاهرة اإلرهاب ،فصل في كتاب مكافحة االرهاب  ،إصدارات
أكاديمية نانف العربية للعلوم األمنية الرياض 1999م.
أحمد العموش ،أمن العائلة العربية – ندوة أمن العائلة ،مركز البحوث والدراسات  ,دبي
1999م
أحمد العموش ،تأصيل مناهج البحث العلمي في العلوم الشرطية ،منشورات مؤتمر الشارقة
الدولي لتأصيل العلوم الشرطية  16-13 ،ـ 1998م  ،الشارقة  ،دولة اإلمارات العربية
المتحدة.
Alomosh, Ahmad, Max Weber Thesis of Causal Explanation,
Paper presented at the American Sociological Association, 91 the
Annual Meeting, August,16 - 20, N.Y.C .U.S.A. 1996.
Alomosh, Ahmad, The American Sociological Association 91st
annual Meeting , August .16-20 New York City, U.S.A. 1996
Alomosh, Ahmad, The American Sociological Association 90th
annual Meeting , August .18- 23 - Washington , U.S.A. 1995
Alomosh, Ahmad, The American Sociological Association 89th
annual Meeting , August .11 -15 L.A.., , U.S.A. 1994
Alomosh, Ahmad, The American Sociological Association 88th
annual Meeting, August .13 -17 Miami, U.S.A. 1993.

53.

54.
55.
56.
57.

عضوية الجمعيات العلمية الدولية والمحلية وهيئات التحرير:

 الجمعية األمريكية في علم االجتماعThe American Sociological Association .
 جمعية علم االجتماع التطبيقي والعيادي األمريكيةAssociation for Applied and Clinical .
Sociology (AACS). U.S.A.
 أكاديمية علوم العدالة الجنائية األمريكية The Academy of Criminal Justice Sciences
(ACJS).U.S.A.
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جمعية علم الجريمة األمريكية The American Society of Criminology (ASC),
U.S.A.
جمعية دراسة المشكالت االجتماعية األمريكية Society of the Study Social Problems
(SSSP), U.S.A.
جمعية االجتماعيين في اإلمارات
هيئة تحرير مجلة جامعة الشارقة
هيئة تحرير مجلة شؤون اجتماعية
الهيئة االستشارية في مجلة دراسات الصادرة عن إتحاد كتاب اإلمارات.
مدير تحرير دورية الفكر الشرطي ( 2004-1998دورية علمية محكمة).

الجوائز العلمية:

إسهامات متميزة في خدمة الجامعة والمجتمع في مجاالت االستشارات والتدريب ووسائل اإلعالم و الفوز
بعديد من الجوائز العلمية والتميز والتقدير على مستوى الجامعة والدولة :
 .1جائزة أفضل عمل جماعي في مجال التدريس وتطوير البرامج ( )2012-2011عن تقديم وتطوير
برنامج الدراسات العليا في علم االجتماع التطبيقي بنجاح باهر. .مايو 2012
 .2جائزة أفضل بحث في العلوم اإلنسانية والشريعة والقانون عن "واقع المسنين في مجتمع اإلمارات".
مايو .2012
 .3جائزة تميز من معهد الشرطة المجتمعية والعلوم الشرطية  .القيادة العامة لشرطة أبوظبي ،لإلسهام
بشكل كبير في تنوير الباحثين إلى آفاق معرفية لواقع الشرطة المجتمعية في إمارة أبوظبي.2011 ،
 .4جائزة التميز في البحث العلمي على مستوى جامعة الشارقة .2009/2008
 .5جائزة أفضل بحث في العلوم االنسانية واالجتماعية على مستوى جامعة الشارقة– .2009\2008
 .6جائزة التميز في خدمة الجامعة والمجتمع على مستوى جامعة الشارقة– . 2009\2008
 .7جائزة التميز في خدمة الجامعة والمجتمع على مستوى جامعة الشارقة– 2008\2007
 .8جائزة أفضل بحث في العلوم االنسانية واالجتماعية على مستوى جامعة الشارقة– .2008\2007
 .9جائزة التميز االكاديمي على مستوى كلية اآلداب والعلوم.2008\2007
 .10جائزة التميز في خدمة الجامعة والمجتمع على مستوى كلية اآلداب والعلوم– 2007\2006
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 .11جائزة التميز في خدمة الجامعة والمجتمع على مستوى كلية اآلداب والعلوم– 2006\2005
 .12جائزة أفضل بحث في المؤتمر الدولي الشرطة المجتمعية -وزارة الداخلية  ,دولة اإلمارات العربية
المتحدة – . 2003

المشاريع العلمية المدعومة

 .1شبكات التواصل االجتماعي في مجتمع اإلمارات ،عمادة البحث العلمي والدراسات العليا ،جامعة
الشارقة .2015
 .2مستوى الوعي الصحي لدى األسرة اإلماراتية :بناء نموذج اجتماعي صحي ،عمادة البحث العلمي
والدراسات العليا ،جامعة الشارقة .2015
 .3الثقافة المالية لدى الشباب اإلماراتي ،مؤسسة اإلمارات لتنمية الشباب2014 ،
 .4التواصل األسري في مجتمع اإلمارات ،مؤسسة اإلمارات لتنمية الشباب2013،
 .5األدوار التربوية لألسرة بين التحديات والطموحات في مجتمع اإلمارات ،عمادة البحث العلمي
والدراسات العليا ،جامعة الشارقة .2015
 .6المسنين في مجتمع اإلمارات ،عمادة البحث العلمي والدراسات العليا ،جامعة الشارقة .2011
7. The living and working conditions of Temporary Contractual
Expatriate Labor in the UAE, 2010 I L O’s international Migration
Programme (MIGRANT).
 .8الفقر في مجتمع اإلمارات ،عمادة البحث العلمي والدراسات العليا ،جامعة الشارقة .2010
 .9العنف المدرسي ،عمادة البحث العلمي والدراسات العليا ،جامعة الشارقة .2010
البطالة في مجتمع اإلمارات ،عمادة البحث العلمي والدراسات العليا ،جامعة الشارقة .2007
.10

الترقيات العلمية:

ساهم بالعديد من الترقيات العلمية في جامعات عربية (أستاذ ،أستاذ مشارك) ومن أبرزها:





الجامعة األردنية.
جامعة الملك سعود.
جامعة الملك عبدالعزيز.
جامعة البلقاء التطبيقية.
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التحكيم العلمي (البحوث والمشاريع العلمية):

حكم العديد من البحوث والدراسات لمجالت عالمية وعربية ومحلية ومن أبرزها:












 The International Journal of Sociology and Social Policy.
 Journal of Applied Social Sciences .
 Social Behavior and Personality (International Journal).
مجلة دراسات ،الجامعة األردنية
مؤتة للبحوث والدراسات
المجلة األردنية للعلوم االجتماعية
مجلة العلوم االجتماعية ،جامعة الكويت
مجلة الملك سعود
مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
مجلة الدراسات االجتماعية
مجلة أم القرى
شؤون االجتماعية
تحكيم العديد من المشاريع العلمية لمؤسسات دولية مثل منظمة العمل الدولي ( (ILOومؤسسات
وجامعات عربية ومحلية مثل جائزة وزير الداخلية لبحث العلمي .

المساهمات بعقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم:

ساهم في إبرام العديد من االتفاقيات والشراكات الدولية مع جامعات ومنظمات دولية وهيئات حكومة
وأهلية على مستوى الدولة ومن أبرزها:
1. Fulbright Scholar Program, Burea of Educational and Cultural Affairs,
U.S.A.
وذلك من خالل المساهمة في اعتماد كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية لدى هذه المؤسسية الثقافية
في استضافة الباحثين في العلوم االجتماعية في جامعة الشارقة  2010ولغاية اآلن.
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نوع االتفاقية
مذكرة تفاهم

.2
.3

مذكرة تفاهم
اتفاقية توأمة

.4
.5
.6
.7
.8

مذكرة تفاهم
مذكرة تفاهم
مذكرة تفاهم
اتفاقية
اتفاقية

اسم الجامعة
Doctor of Philosophy in Criminal Justice
and Criminology, School of Criminology
and Justice Studies, University of
Massachusetts,
جامعة كاليفورنيا الحكومية
جامعة كاليفورنيا الحكومية (ماجستير علم االجتماع
التطبيقي)
جامعة (كافوسكاري) البندقية
جامعة االمير سونكال
جامعة كانازاوا
جامعة يورك
منظمة العمل الدولية واالتحاد األوروبي

.9
.10

مذكرة تفاهم
اتفاقية

.11
.12
.13
.14
.15

مذكرة تفاهم
مذكرة تفاهم
مذكرة تفاهم
مذكرة تفاهم
مذكرة تفاهم

.16

مذكرة تفاهم

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP
منظمة األسرة العربية
(جامعة الدول العربية)
وزارة الداخلية
وزارة الشؤون االجتماعية
اإلدارة العامة لشرطة الشارقة
المجلس األعلى لشؤون األسرة
مراكز التنمية األسرية
(أبو ظبي)
مركز (ريادة) التابع للمكتب التنفيذي لسمو الشيخة
(جواهر بنت محمد القاسمي)
مركز حمدان بن محمد إلحياء التراث
إدارة متاحف الشارقة
معهد الشرطة المجتمعية والعلوم الشرطية

.17
.18
.19

اتفاقية
مذكرة تفاهم
اتفاقية

البلد
)U.S. A. (2015

الواليات المتحدة األمريكية
الواليات المتحدة األمريكية
ايطاليا
تايلندا
اليابان
كندا
جنيف
بروكسل
اإلمارات ،جنيف
القاهرة (مصر)
اإلمارات
اإلمارات
اإلمارات
اإلمارات
اإلمارات
اإلمارات
اإلمارات
اإلمارات
اإلمارات

اللجان العلمية واإلدارية:

 .1رئيس لجنة اختيار دبلوم االبتكار في القطاع الحكومي .االمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة
الشارقة. 2015.
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.2

عضو لجنة مراجعة لوائح جامعة الشارقة . 2016-2015،

 .3عضو لجنة مشروع القيم والسلوك بإمارة الشارقة  ,مجلس الشارقة للتعليم  ،حكومة الشارقة2015 ،
ولغاية االن .
.4

عضو جائزة وزير الداخلية للبحث العلمي  .وزارة الداخلية  ,دولة اإلمارات العربية المتحدة .2015

 .5رئيس اللجنة العليا لمؤتمر الشارقة الدولي األول في لغة القرآن الكريم ،ومستجدات العصر واإلنسان
( )2014/4/30-29جامعة الشارقة
 .6رئيس لجنة تقييم األجنحة المحتفلة بالعيد الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة في جامعة الشارقة
للعامين  2013و .2014
 .7مقرر اللجنة التحضيرية لمؤتمر الشارقة الدولي األول في لغة القرآن الكريم ،ومستجدات العصر
واإلنسان ( )2014/4/30-29جامعة الشارقة .
 .8عضو مؤسس لشبكة  MAGNETللبحوث ،منظمة العمل الدولية  2013 ، ILOولغاية اآلن.
 .9عضو اللجنة العملية ،مؤسسة التنمية األسرية .أبوظبي  .2013ولغاية اآلن.
 .10عضو مجلس البحث العلمي جامعة الشارقة 2014-2010م
 .11رئيس لجنة المكافأة التشجيعية السنوية ألعضاء هيئة التدريس في مجال حدمة المجتمع ،2010/2009
 2011/2010جامعة الشارقة.
 .12عضو لجنة المكافأة التشجيعية السنوية ألعضاء هيئة التدريس في مجال البحث العلمي ،2012/2011
 2014/13 20 ،2013/2012جامعة الشارقة .
 .13محكم جائزة خليفة التربوية  2011لغاية اآلن.
 .14رئيس مجلس كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة الشارقة منذ  2010/7/1إلى اآلن.
 .15رئيس لجنة الخطة االستراتيجية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة الشارقة منذ
 2010/7/1ولغاية االن .
 .16رئيس مجلس كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة الشارقة 2010م ولغاية االن .
 .17عضو لجنة تطوير وتحديث كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ,جامعة الشارقة 2010م.
 .18رئيس مجلس قسم علم االجتماع  -جامعة الشارقة .2010- 2007
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 .19رئيس مؤتمر السياسات االجتماعية للطفولة :الواقع والتحديات  2010/18-17بالتعاون مع اإلدارة
العامة لمراكز األطفال والفتيات المجلس األعلى لشؤون األسرة في الشارقة.
 .20رئيس لجنة التعيينات بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة الشارقة منذ  2010/7/1إلى
اآلن.
 .21رئيس لجنة الترقيات بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية منذ  2010/7/1ولغاية االن .
 .22رئيس لجنة تعيينات رؤساء األقسام بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة الشارقة منذ
 2010/7/1ولغاية االن .
 .23عضو مجلس العمداء في جامعة الشارقة منذ  2010ولغاية االن .
 .24رئيس لجنة التعيينات في قسم علم االجتماع  -جامعة الشارقة 2010-2007م
 .25رئيس لجنة االعتماد األكاديمي في قسم علم االجتماع  -جامعة الشارقة 2010-2007م
 .26عضو لجنة الخطط الدراسية  ،جامعة الشارقة 2008م
 .27عضو مجلس الدراسات العليا ،جامعة الشارقة 2008م
 .28رئيس لجنة الدراسات العليا  2010-2008قسم علم االجتماع -جامعة الشارقة.
 .29منسق العديد من مساقات علم االجتماع  ،قسم علم االجتماع  -جامعة الشارقة 2008- 2004م.
 .30رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر  :األسرة والشباب في دول مجلس التعاون الخليجي – جامعة الشارقة
2008
 .31عضو اللجنة العلمية لمؤتمر " الهوية الوطنية ودور الطلبة في تعزيزها – عمادة شؤون الطالب جامعة
الشارقة .2008/2007
 .32عضو لجنة الخطة االستراتيجية -خدمة الجامعة والمجتمع – جامعة الشارقة – .2007
 .33عضو لجنة دراسة " الهوية الوطنية " – وزارة الثقافة والشباب.2008/2007 -
 .34المشرف العلمي على الندوة الهجرة إلى المجتمعات الخليج العربي ،جامعة الشارقة  2007م
 .35رئيس لجنة التوصيات والتعقيب الختامي لندوة الهجرة إلى المجتمعات العربية،جامعة الشارقة 2007
 .36رئيس مؤتمر الشباب العربي وتحديات القرن الحادي والعشرين ،جامعة الشارقة 2007م.
 .37عضو لجنة الترقيات في قسم علم االجتماع  -جامعة الشارقة 2007-2004م.
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 .38ممثل كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية باليوم المفتوح 2007م.
 .39رئيس لجنة الندوات والسيمنارات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية  2007م.
 .40رئيس اللجنة العلمية مؤتمر " الشباب العربي وتحديات القرن الحادي والعشرين " جامعة الشارقة –
.2007
 .41عضو اللجنة الثقافية على مستوى كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ,جامعة الشارقة 2004
2006م. .42عضو لجنة الندوات والمؤتمرات على مستوى كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ,جامعة
الشارقة 2006م.
 .43رئيس لجنة االمتحانات والجداول بقسم علم االجتماع ,2006- 2004جامعة الشارقة.
 .44ممثل علم االجتماع في مجلس كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة الشارقة 2004م
 .45ممثل القسم في لجنة الخطط كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة الشارقة 2004م
 .46المشرف العام على الدبلوم المهني في اإلرشاد األسري – ُنفذ في .2012/1/30-2011/1/14
مراكز التنمية األسرية بالمجلس األعلى لشؤون األسرة ومركز ريادة التابع لسمو الشيخة جواهر بنت محمد
القاسمي( .إعداد وتنفيذ).
 .47المشرف العام على الدبلوم المهني في اإلرشاد األسري  ،مؤسسة التنمية األسرية (.)2011
 .48المشرف العام على الدبلوم المهني في اإلرشاد األسري ،مركز التعليم المستمر،2014 ،2013 ،
.2015
 .49المشرف العام على دورة نظريات الشرطة المجتمعية( .إعداد وتنفيذ).
 .50المشرف العام على دورة دراسة الحالة وكتابة التقارير( .إعداد وتنفيذ).
 .51المشرف العام على دورة الوقاية من الجريمة(إعداد وتنفيذ).
 .52المشرف العام على دورة مكافحة اإلرهاب( .إعداد وتنفيذ).
 .53المشرف العام على دورة أساليب البحث العلمي في العلوم األمنية.
 .54المشرف العام على دورة تحليل الظواهر االمنية ( .إعداد وتنفيذ).
 .55اإلشراف على  185بحث ودراسة ،وزارة الداخلية ،دولة اإلمارات العربية المتحدة .تتصل بالجريمة
والمخدرات ،وحوادث السير ،والمشكالت االجتماعية.2004-1998 ،
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 .56مشرف علمي للحلقة العلمية لدورة مناهج البحث العلمي  ،مركز البحوث والدراسات – الشارقة،
2004-2000
 .57صياغة مشروعات قوانين وأنظمة وقرارات :مركز البحوث والدارسات وزارة الداخلية  ,دولة اإلمارات
العربية المتحدة – . 2004 -1998
 .58عضو الهيئة العلمية والتنظيمية لمؤتمر األمن و السالمة وزارة الداخلية – اإلمارات – 2004
 .59المشرف العلمي لمؤتمر الجريمة االقتصادية في عصر العولمة ،الشارقة  22-21يناير 2002م.
 .60مشرف ميداني لطلبة وحدة التدريب والتأهيل الوظيفي الطالبي – جامعة االمارات العربية المتحدة
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات  ،شرطة الشارقة .2000 ،
 .61عضو لجنة دراسة النظم الرئيسية ألكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية 2002-2000 ،
 .62عضو الهيئة التنظيمية و العلمية" مؤتمر الشارقة الدولي لتأصيل العلوم الشرطية 1998م
 .63عضو لجنة التحوالت االجتماعية  -موست  )Mostاليونسكو 2004 -1995 ،م )
 .64عضو فريق دراسة البادية الجنوبية رئاسة الوزراء 1997 ،م .
 .65عضو فريق دراسة غور االردن الجنوبي  ،وزارة التخطيط 1995 ،م
 .66عضو لجنة التراث االجتماعي العالمي  ،اليونسكو 1994 ،م
 .67عضو لجنة االعتماد العام للجامعات األردنية الخاصة 1998- 1994 ،
 .68منسق ندوة أقسام التاريخ العربية المنعقدة في جامعة مؤتة 1994 ،م .
 .69عضو مناقشة رسالة ماجستير " الواقع االقتصادي واالجتماعي للبادية الجنوبية " ،الجامعة االردنية
" 1995م .
 .70عضو مناقشة رسالة ماجستير " االستدامة في مشاريع التنمية .الجامعة االردنية " 1996م .

التعليم المهني و التدريب واالستشارات الفنية
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نفذ العديد من الدبلومات المهنية والدورات التدريبية واالستشارات في مجال الجريمة والمشكالت
االجتماعية  ،واألسرية ،والوقاية من الجريمة  ،والشرطة المجتمعية ،واإلرشاد األسري .ومن أبرزها:
 .1الدبلوم المهني في اإلرشاد األسري – ُنفذ في  .2012/1/30-2011/1/14مراكز التنمية األسرية
بالمجلس األعلى لشؤون األسرة ومركز ريادة التابع لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي( .إعداد
وتنفيذ).
 .2الدبلوم المهني في اإلرشاد األسري  ،مؤسسة التنمية األسرية (.)2011
 .3الدبلوم المهني في اإلرشاد األسري ،مركز التعليم المستمر.2015 ،2014 ،2013 ،
 .4دورة نظريات الشرطة المجتمعية .وزارة الداخلية  ,دولة اإلمارات العربية المتحدة
 .5دورة دراسة الحالة وكتابة التقارير .جامعة الشارقة .
 .6دورة الوقاية من الجريمة وزارة الداخلية  ,دولة اإلمارات العربية المتحدة
 .7دورة مكافحة اإلرهاب .وزارة الداخلية  ,دولة اإلمارات العربية المتحدة
 .8دورة أساليب البحث العلمي في العلوم األمنية .وزارة الداخلية  ,دولة اإلمارات العربية المتحدة
 .9دورة تحليل الظواهر االمنية  .وزارة الداخلية  ,دولة اإلمارات العربية المتحدة
 .10تقديم العديد من االستشارات إلى مؤسسات حكومية وأهلية ومن أبرزها :المجلس األعلى لشؤون
االسرة بالشارقة مؤسسة التنمية األسرية ابوظبي ،وزارة الشؤون االجتماعية  ،وزارة الداخلية ،منظمة
االسرة العربية  ،هيئة تنمية المجتمع ،دبي .

خبرات التدريس :

المساقات التي تم تدريسها على مستوى برنامج الماجستير في علم االجتماع التطبيقي (الدراسات العليا)
:
 .1مساق طرق متقدمة في البحث االجتماعي
 .2دور الشرطة في الوقاية من الجريمة .اكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية .
 .3مساق حلقة بحث في العمل االجتماعي
 .4مساق الوقاية من الجريمة
 .5مساق قراءات سوسيولوجية باللغة االنجليزية
 .6مساق الشرطة المجتمعية
 .7نظرية اجتماعية معاصرة
 .8التدريب في علم االجتماع التطبيقي
 .9مساق مشروع البحث
 .10مساق الرسالة
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المساقات التي تم تدريسها على مستوى البكالوريوس:
 .1المجتمع العربي – جامعة الشارقة .
 .2مدخل إلى علم االجتماع – جامعة الشارقة .
 .3النظريات االجتماعية  – 1جامعة الشارقة .
 .4النظريات االجتماعية  – 2جامعة الشارقة .
 .5مدخل إلى الرعاية االجتماعية – جامعة الشارقة .
 .6المسح االجتماعي – جامعة الشارقة .
 .7علم النفس االجتماعي – جامعة الشارقة .
 .8نصوص اجتماعية باللغة  – Eجامعة الشارقة .
 .9انحراف األحداث – جامعة الشارقة .
 .10مجتمع اإلمارات ( )UAE Societyباللغة االنجليزية – كلية دبي الجامعية (.2003-2004 )DUC
 .11مهارات االتصال ( )Communication Skillsبالغة االنجليزية – كلية دبي الجامعية ()DUC
.2003-2004
 .12فكر إسالمي ( )Islamic Thoughtباللغة االنجليزية – كلية دبي الجامعية (.2003-2004 )DUC

االشراف على الرسائل والمناقشة على مستوى الماجستير :

.1
.2

.3

مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الطالبة أمينة حسين بن حماد بعنوان :تصورات األمهات غير
العامالت لمكانتهن االجتماعية في مجتمع اإلمارات" بتاريخ.2014/11/23 :
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الطالب خالد عبد هللا سالم عبد العزيز الرابوي بعنوان" :دور
األنشطة الجامعية في تنمية شخصية الشباب في مجتمع اإلمارات دراسة اجتماعية على عينة من
طلبة جامعة الشارقة " بتاريخ.2014/6/1 :
اإلشراف على رسالة الماجستير المقدمة من الطالب احمد محمد طارش المري بعنوان " اتجاهات
طلبة المدينة الجامعية بالشارقة نحو الشرطة" بتاريخ 2014/5/13
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 .4اإلشراف على رسالة الطالب سيف سالم راشد الشامسي بعنوان " واقع العمالة الوافدة في مجتمع
اإلمارات (دراسة في التركيبة السكانية) .
 .5اإلشراف على رسالة الطالبة خولة عبد الرحمن حسن المال بعنوان " الخطورة األسرية في مجتمع
اإلمارات.
 .6مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الطالب ابراهيم حسن بن نصر الزعابي بعنوان " :العقوبات
السالبة للحرية وآثارها المتوقعة لمواجهتها :دراسة ميدانية على عينة من إمارة أبوظبي " بتاريخ:
.2013/11/26
 .7اإلشراف على رسالة الطالب راشد أحمد ناصر علي الفردان بعنوان " القيادة العدوانية للسيارات
دراسة تطبيقية على إمارة الشارقة ".
 .8مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الطالبة فاطمة ابراهيم درويش صالح بعنوان "محددات العنف
ضد المرأة في مجتمع اإلمارات  :عينة من إمارة الشارقة" بتاريخ 2012/4/26 :
 .9مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الطالبة آيات علي فؤاد ميرزا بعنوان "خوف النساء من
الجريمة في مجتمع اإلمارات :عينة من إمارة الشارقة ".بتاريخ 2012/4/29 :
 .10مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الطالبة نورة ناصر الكربي بعنوان "احتياجات ومشكالت
المتقاعدين في دولة اإلمارات العربية المتحدة ".بتاريخ 2012/1/8 :
 .11اإلشراف على رسالة الماجستير المقدمة من الطالبة هدى محمد عبد هللا عاطف بعنوان " واقع
الشرطة المجتمعية في إمارة أبوظبي" 2011.

Letter of Appreciation:

1. Letter of Appreciation from Kanazawa University during their visit to
University of Sharjah on January 28 and 29,2012.
2. Letter of Appreciation from Center for Health Professionals Education,
Leadership and Research in University of Sharjah for attending the
Leadership in Higher Education Workshop on 10th December 2011.
3. Certificate of Completion of The Leader in Global Education Summit
& organized by California University of Pennsylvania on August 3rd
4th,2011.
4. Letter of Appreciation from Dr. Angelo Armenti, jr., President of
California University of Pennsylvania for completing an intensive
workshop on Applied Criminology from July 26 to August 5th 2010.
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5. Letter of Appreciation from California University of Pennsylvania for
participating actively in Applied Criminology Workshop in July 26 to
August 5 2010.

كتب الثناء والتقدير:

 .1شهادة شكر وتقدير من مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بمناسبة المشاركة في إنجاح
البرنامج التدريبي التنشيط الشبابي الفعال وذلك في الفترة من  27إلى 2014/10/29م.
 .2شهادة شكر وتقدير من مدير اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي بمناسبة المشاركة في
الملتقى العلمي الثاني الذي عقد تحت شعار الصاحب ساحب وذلك في 2014/5/6م.
 .3شهادة شكر وتقدير من رئيس منظمة األسرة العربية بمناسبة المشاركة في فعاليات جائزة األسرة
العربية التي عقدت تحت شعار بالترابط األسري نسمو ونرتقي والمؤتمر العلمي المصاحب السياسات
االجتماعية لألسرة العربية والذي عقد في الشارقة من الفترة  14إلى 2014/5/15م.
 .4شهادة شكر وتقدير من جامعة الشارقة بمناسبة المشاركة في إنجاح مؤتمر الشارقة الدولي األول في
لغة القرآن الكريم و مستجدات العصر واإلنسان و ذلك في الفترة من  29إلى 2014/4/30م.
 .5شهادة شكر وتقدير من رئيس دائرة الثقافة واإلعالم ومن مدير إدارة الفنون المنسق العام للمهرجان
بمناسبة المشاركة في مهرجان الفنون اإلسالمية في دورتها السادسة عشر لعام 2014م.
 .6شهادة شكر وتقدير من رئيس دائرة الثقافة واإلعالم ومدير إدارة الفنون المنسق العام لملتقى الشارقة
للخط بمناسبة المشاركة في ملتقى الشارقة للخط في دورتها السادسة لعام 2014م.
 .7شهادة شكر وتقدير من مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بمناسبة تقديم برنامج الدبلوم
المهني في اإلرشاد األسري وذلك خالل الفترة من  2012/11 /3لغاية 2013/3/18
 .8شهادة شكر وتقدير من المدير العام إلدارة متاحف الشارقة بمناسبة المشاركة في مؤتمر دور المتاحف
والمؤسسات الثقافية في تعزيز الهوية وذلك في الفترة من  17إلى .2013/ 12/ 18
 .9شهادة شكر وتقدير من أمين عام جائزة خليفة التربوية بمناسبة المساهمة في تنفيذ ورش العمل التطبيقية
خالل فعاليات الجائزة في دورتها السابعة وذلك في 2013/11/9م في جامعة الشارقة.
 .10شهادة شكر وتقدير من مدير عام مراكز التنمية األسرية بمناسبة المشاركة في دعم وتطوير جائزة
البحوث والدراسات الدورة العاشرة األسس العلمية للتنشئة االجتماعية لعام 2013م.
 .11شهادة شكر وتقدير من رئيس مجلس اإلدارة معهد الشرطة المجتمعية والعلوم الشرطية بمناسبة
المساهمة في التعريف بواقع الشرطة المجتمعية في إمارة أبوظبي.
 .12شهادة شكر وتقدير من مدير إدارة مركز الناشئة بمناسبة المشاركة في إنجاح فعاليات مسابقة فرسان
المنابر الدورة الخامسة و ذلك في الفترة من  2013/4/1إلى 2013/5/22م.
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شهادة شكر وتقدير من القائد العام لشرطة دبي بالنيابة بمناسبة المشاركة في الملتقى الدولي الرابع
لبرنامج التربية األمنية التي عقد تحت شعار دعم جهود مكافحة المخدرات في المدارس وذلك في
2013/11/20م.
شهادة شكر وتقدير من القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان بمناسبة المشاركة في تقديم
حصص تدريبية بعنوان آليات التعامل مع األطفال في مرحلة جمع االستدالل التي نظمتها إدارة حماية
الطفل والمرأة في شرطة دبي خالل الفترة من  22إلى 2013/5/23م.
شهادة شكر وتقدير من رئيس دائرة الثقافة واإلعالم ومن مدير إدارة الفنون و المنسق العام للمهرجان
بمناسبة المشاركة في مهرجان الفنون اإلسالمية في دورتها الخامسة عشرة وذلك في الفترة من
 2012/12/12إلى 2013/1/12م.
شهادة شكر وتقدير من عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي بمناسبة المشاركة في إنجاح الملتقى
السنوي الثامن للبحث العلمي فرص البحث العلمي لمخرجات افضل في ذلك في مايو 2012م في
جامعة الشارقة.
شهادة شكر وتقدير من مدير عام مراكز التنمية األسرية بمناسبة المشاركة في جائزة البحوث
والدراسات لعام 2012م.
شهادة شكر وتقدير من مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بمناسبة تقديم برنامج الدبلوم
المهني في اإلرشاد األسري وذلك خالل الفترة من 2012/3/17م ولغاية 2012 /7 /7م.
شهادة شكر وتقدير من رئيس دائرة الخدمات االجتماعية بالشارقة بمناسبة المشاركة بورقة العمل في
الملتقى العلمي الثالث 2012م تحت شعار كفى عنفا ً وذلك بتاريخ 2012/6/11م.
شهادة شكر وتقدير من القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان بمناسبة المشاركة في الملتقى
الدولي الثامن لبحث قضايا المخدرات الذي عقد تحت شعار آليات الرقابة بين الواقع والطموح وذلك
خالل الفترة من  19إلى 2012/6/ 20م في دبي.
شهادة شكر وتقدير من مدير عام العمليات الشرطية باإلنابة بمناسبة المشاركة في مؤتمر دور األسرة
في المجتمع الحديث الذي عقد في أبوظبي وذلك خالل الفترة من  15إلى 2012/5/16م.
شهادة شكر وتقدير من مدير الجامعة الشارقة بمناسبة الفوز بجائزة جامعة الشارقة التشجيعية ألعضاء
هيئة التدريس ألفضل عمل جماعي في مجال التدريس لعام 2012/2011م عن تقديم وتطوير برنامج
الدراسات العليا في علم االجتماع التطبيقي.
شهادة شكر وتقدير من مدير الجامعة ومن عميد كلية الدراسات العليا و البحث العلمي بمناسبة الفوز
بجائزة أفضل بحث الذي كان بعنوان واقع المسنين في مجتمع اإلمارات و ذلك في مايو 2012/م.
شهادة شكر وتقدير من عميد كلية اآلداب في جامعة الزيتونة األردنية ورئيس اللجنة التحضيرية
للمؤتمر العلمي الثاني الذي عقد بعنوان الخطاب التربوي ومرحلة ما بعد الحداثة بمناسبة المشاركة
في بحث بعنوان اإلعداد العلمي والمهارات المطلوبة للعاملين في مجال اإلرشاد األسري الذي عقد
بتاريخ 2012/11/14م.
شهادة شكر وتقدير من الوكيل المساعد لشؤون الرعاية االجتماعية بمناسبة عرض ورقة عمل في
الحلقة النقاشية اإلطار المؤسسي لدعم ضحايا العنف المنزلي وذلك في 2012/7/18م في دبي.
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شهادة شكر وتقدير من أمين عام جائزة خليفة التربوية بمناسبة تنفيذ ورش العمل التعريفية بجائزة
خليفة التربوية وذلك خالل دورتها السادسة لعام  2013/2012التي عقدت بتاريخ 2012/10/4م.
شهادة شكر وتقدير من رئيس قسم التاريخ والحضارة اإلسالمية بمناسبة المشاركة في مهرجان الفنون
اإلسالمية و ذلك خالل الفترة من  12إلى 2012/12/ 19م في جامعة الشارقة.
شهادة شكر وتقدير من رئيس منظمة األسرة العربية بمناسبة المشاركة في فعاليات االحتفال بيوم
األسرة العربية للعام 2010م والمؤتمر العلمي المصاحب مسارات النهوض باألسرة العربية وذلك في
الفترة من  27إلى /28فبراير 2011م.
شهادة شكر وتقدير من مدير عام مراكز التنمية األسرية بمناسبة المشاركة في دعم وتطوير جائزة
البحوث والدراسات في البناء األسري والشبكات االجتماعية والواقع والتحديات وذلك لعام 2011م.
شهادة شكر وتقدير من ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي بمناسبة إعداد وإنجاز
تقرير التنمية البشرية األول إلمارة الشارقة وذلك لعام 2011م.
شهادة شكر وتقدير من المدير العام لمؤسسة التنمية األسرية بمناسبة تقديم برنامج الدبلوم المهني في
اإلرشاد األسري الذي عقد في الفترة من 2010/10/ 7م إلى 2011/6/9م.
شهادة شكر وتقدير من وزير التربية والتعليم رئيس مجلس األمناء ووكيل الوزارة المساعد للممارسات
الطبية والتراخيص بمناسبة المشاركة في جائزة الشارقة للعمل التطوعي وذلك في 2011/10/3م.
شهادة شكر وتقدير من عميد كلية الدراسات العليا و البحث العلمي بمناسبة بإنجاح الملتقى السنوي
السابع للبحث العلمي في جامعة الشارقة و ذلك في 2011م.
شهادة شكر وتقدير من رئيس اتحاد الجامعات العربية بمناسبة حضور أعمال المؤتمر دور القطاع
الخاص في تمويل البحث العلمي المنعقد في األردن وذلك خالل الفترة من  21إلى 2011/11/22م.
شهادة شكر وتقدير من مدير عام مراكز التنمية األسرية بمناسبة المشاركة في فعاليات الملتقى األسري
الحادي عشر البناء األسري والشبكات االجتماعية الواقع والتحديات 2011/5/16م.
شهادة شكر وتقدير من وزيرة الشؤون االجتماعية بمناسبة المشاركة في إنجاح مؤتمر السياسات
االجتماعية في اإلمارات والذي أقيم تحت شعار من الرعاية إلى التمكين والمشاركة وذلك في الفترة
من  28إلى 2011/9/ 29م.
شهادة شكر وتقدير من نائب القائد العام لشرطة أبوظبي بمناسبة المشاركة في مؤتمر االستجابة األمنية
لخطة أبوظبي  2030وذلك خالل الفترة من  13إلى  14ديسمبر 2011م.
شهادة شكر وتقدير من مدير عام مراكز التنمية األسرية بمناسبة المشاركة في دعم وتطوير جائزة
البحوث والدراسات لعام 2010م التي كانت تحت شعار دور المجتمع في بناء وتنمية شخصية األبناء.
شهادة شكر وتقدير من مدير جامعة الشارقة بمناسبة المشاركة في إعداد واإلشراف على ورشة العمل
المتقدمة في علم االجتماع التطبيقي التي عقدت في كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية في الفترة
من 2010/6/ 26م إلى 2010/8/5م.
شهادة شكر وتقدير من نائب مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لإلعالم بمناسبة تقديم برنامج الشرع والطبع
وذلك في تاريخ  2010 /11/14م.
كتاب شكر و تقدير من اإلدارة العامة لشرطة الشارقة بمناسبة انتهاء عملي كخبير و رئيس شعبة
البحوث االجتماعية  2004 / 9 / 1 ,م .
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كتاب شكر و تقدير من المجلس األعلى لألسرة بالشارقة بمناسبة المشاركة بأعمال ندوة العنف العائلي
. 2003 ,
شكر وتقدير من جامعة اإلمارات العربية المتحدة بمناسبة المشاركة بأعمال مؤتمر " الوقاية من
الجريمة في عصر العولمة " .2001
شهادة تقدير من وزارة الداخلية – دولة اإلمارات العربية المتحدة – اإلدارة العامة لشرطة أبو ظبي-
بمناسبة المشاركة بأعمال المؤتمر الدولي – الشرطة المجتمعية ،2001 ،والحصول على المركز
األول في البحث المقدم للمؤتمر.
كتاب ثناء وتقدير من سعادة المدير العام لشرطة الشارقة بمناسبة الحصول على المركز األول -المؤتمر
الدولي " الشرطة المجتمعية" بالبحث الموسوم بـ " الشرطة المجتمعية  :دولة اإلمارات العربية المتحدة
كأنموذج مقترح.
شهادة تقدير من اإلدارة العامة لشرطة الشارقة بمناسبة المساهمة في النشاطات العلمية ألسبوع المرور
السابع عشر تحت شعار نحو جيل مروري واع .2001
شهادة شكر وتقدير من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية – حكومة الشارقة بمناسبة المشاركة بالندوة
الفكرية " المرأة والبيئة" .2001
شهادة شكر وتقدير من إدارة المرور – وزارة الداخلية – دولة اإلمارات العربية المتحدة بمناسبة
المشاركة في ندوة " السالمة المرورية في دولة اإلمارات العربية المتحدة  :واقع وتطلعات .2001
شهادة شكر وتقدير من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية – بمناسبة المشاركة في ندوة " الطفل والبيئية
" 2000م.
شكر وتقدير من اإلدارة العامة لشرطة الشارقة بمناسبة اإلعداد واإلشراف على الحلقة التدريبية األولى
" الشرطة المجتمعية " كمشرف علمي ومحاضر 2001م.
كتاب ثناء وتقدير من وزير الداخلية – دولة اإلمارات العربية المتحدة ،بمناسبة المشاركة بأعمال
المؤتمر األول للمنشآت العقابية .1999
كتاب ثناء وتقدير من القائد العام لشرطة الشارقة بمناسبة اختيار إصدار " مناهج البحث العلمي الكيفي
– منظور أمني " كمقرر لطلبة الدراسات العليا بأكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية .1999
كتاب ثناء وتقدير من مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية بمناسبة التدريس باألكاديمية مساق "
مناهج البحث العلمي" على العام الجامعي 2000-1999م.
كتاب ثناء وتقدير من أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية بمناسبة المشاركة بأعمال ندوة مكافحة
اإلرهاب .1999
شهادة ثناء وتقدير من قائد عام شرطة الشارقة بمناسبة اإلعداد واإلشراف على الحلقة العلمية التأسيسية
األولى " مناهج البحث العلمي – منظور أمني" كمشرف ومحاضر.2000 ،
كتاب ثناء وتقدير من األستاذ الدكتور رئيس جامعة مؤتة بمناسبة انتهاء عملي كمساعد عميد لكلية
اآلداب جامعة مؤتة .1994-1993
شهادة ثناء وتقدير من األستاذ الدكتور رئيس جامعة مؤتة بمناسبة انتهاء عملي كرئيس قسم علم
االجتماع – جامعة مؤتة – األردن .1996 -1994
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