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البيانات الشخصية
األستاذ الدكتور نايف عوده كايد البنوي
1958
متزوج ولديه ستةابناء
جامعة مؤتة  /كلية العلوم االجتماعية  /قسم علم االجتماع  /األردن-
الكرك
علم االجتماع
 -1النظرية االجتماعية التطبيقية
 -2المشكالت االجتماعية
050952561

االسم و اللقب
تاريخ الميالد
الحاله المدنية
العنوان
التخصص العام
التخصص الدقيق
الهاتف المتحرك

المؤهالت العلمية
اسم المؤسسة
جامعة بغداد
جامعة بغداد
جامعة بغداد

مكانها
العراق-
بغداد
العراق-
بغداد
العراق-
بغداد

سنة التخرج

حقل الدراسة

لغة التدريس

الدرجة العلمية

1981

علم االجتماع

عربية

بكالوريوس

1985

علم االجتماع

عربية

ماجستير

1990

علم االجتماع

عربية

دكتوراه

عنوان األطروحات
الماجستير :المشكالت االجتماعية والتربوية لألبناء القاصرين دراسة ميدانية في مدينة بغداد
الدكتوراه :المضامين االجتماعية عند أبي حيان التوحيدي

الخبرات العلمية

 -1محاضر متفرغ في قسم علم االجتماع (جامعة اليرموك) من 1991/9/1
 -2أستاذ مساعد في قسم علم االجتماع (جامعة اليرموك) من 1992/10/12

 -3رئيس قسم علم االجتماع (جامعة اليرموك) من 1997/9/9-1995/9/9
 -4محاضر غير متفرغ لمدة فصل في جامعة العلوم والتكنولوجيا
 -5محاضر غير متفرغ لمدة فصل في جامعة إربد األهلية
 -6أستاذ مساعد في جامعة مؤتة قسم علم االجتماع من .2003/1/13-2000/9/17
 -7أستاذ مشارك اعتباراً من 2003/1/14
 -8رئس قسم علم االجتماع جامعة مؤته 2008
 -9استاذ مشارك ( أ ) اعتبارا من2009/4/21
 -10الترقية إلى أستاذ في 2010/1/12
 -11أستاذ زائر – قسم علم االجتماع جامعة الشارقة 2011/ 9/ 1
 -12اإلشراف على الرسائل العلمية
 -13االشراف على ثالث رسائل ماجستير في جامعة الشارقة
 -14االشتراك في مناقشة رسائل ماجستير
 -15رئيس قسم علم االجتماع التطبيقي /جامعة الشارقه من 2016/ 9/ 1
أوالً :االشراف على رسائل الدكتوراه التاليه وقد تمت مناقشتها:
ر.م

اسم الطالب

1

زيد محمود الشمايله

2
3
4
5

أحمد عبد السالم
المجالي
معتصم فالح
العنيزات
عاكف محمد
المبيضين
يحيى محمد العطوي

عنوان الرسالة
حوادث السير في األردن تطورها وأبعادها ونتائجها دراسة تحليلية لحوادث
السير ()2008 -1994
ظاهرة العنف الجامعي عواملها وكيفية الحد منها في ضوء تصورات طلبة
الدراسات العليا في جامعة مؤتة
دور المصارف العاملة في األردن في الحد من جريمة غسل األموال :دراسة
ميدانية
المتغيرات الديمغرافية واالجتماعية وأثرها على الجريمة وأنماطها في
األردن
العوامل المؤثرة في تحديد أنماط العنف في المؤسسات العقابية من وجهة
نظر النزالء والعاملين في سجون المملكة العربية العربية السعودية :دراسة
ميدانية

ثانياً :االشراف على رسائل الماجستير التاليه وقد تمت مناقشتها

ر.م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

عنوان الرسالة
اسم الطالب
التنمية البشرية والجريمه :دراسة وصفية تحليلية اعتمادا على مؤشرات
بدر الغطريفي
التنمية والجريمه في سلطنة ُعمان
محمد ناصر القحطاني جرائم القتل أسبابها وآثارها االجتماعية (دراسة ميدانية على مدينة أبها)
دور الصحافة في معالجة جرائم العنف األسري صحيفة عكاظ نموذجا،
ماجد مجيدي الزهراني
دراسة تحليلية من عام 2008 -2004
العوامل الدافعة لجرائم االتجار بالبشر حسب تصورات العاملين بوزارة
مطلق على الزهراني العدل وهيئة التحقيق واالدعاء العام بالمملكة العربية السعودية :دراسة
ميدانية بمدينة جدة
سلطان منيع هللا
دور إدارة المدرسة في مواجهة االنحرافات السلوكية لدى الطلبة
المطيري
تصورات نزالء المؤسسات اإلصالحية للمعوقات االجتماعية واالقتصادية
محمد عايض الحربي
التي ستواجههم بعد خروجهم :دراسة ميدانية على منطقة المدينة المنورة
قبالن متعب الرشيدي تغيرات القيم وعالقتها بانحراف الفتيات في المجتمع السعودي :دراسة
ميدانية على دار رعاية الفتيات في منطقة الرياض
الضغوط االجتماعية واالقتصادية وأثرها في جنوح األحداث :دراسة
نواف نونان الرشيدي
ميدانية على دار المالحظة في منطقة حائل
ظاهرة جرائم االحتيال -أنماطها ،عواملها ،آثارها ،سبل الوقاية منها -من
محمد صالح الغميري
وجهة نظر العاملين في إدارتي الشرطة والبحث الجنائي السعودي
دور وسائل اإلعالم في تعلم السلوك االنحرافي :دراسة ميدانية على طلبة
مسند مياح الشراري
المدارس الثانوية في محافظة القريات بالمملكة العربية السعودية
العنف ضد المرأة في المجتمع األردني :دراسة ميدانية
سميح زيد المجالي
اتجاهات المواطنين نحو المعوقات الوظيفية لظاهرة بيع األصوات في
رامي عبد الحميد
االنتخابات البرلمانية :دراسة ميدانية على عينة من المواطنين في محافظة
الجبور
الكرك
رسائل الماجستير

1

ابراهيم حسن الزعابي

2
3

امينه بن حماد
شيخه ناصر الكربي

التي تم االشراف عليها في جامعة الشارقه وتمت مناقشتها
العقوبات السالبه للحريه اثارها والبدائل المتوقعه لمواجهتها في امارة ابو
ظبي
تصورات االمهات العامالت لمكانتهن االجتماعيه في مجتمع االمارات
الخدمه الوطنيه وانعكاساتها االجتماعيه على الشباب االماراتي

الخبرات التدريسية
مساقات لطلبة الدكتوراه في جامعة مؤتة
 -1النظرية االجتماعية المتقدمة
 -2حلقة بحث في التغير االجتماعي
 -3القانون والمجتمع
مواد طلبة الماجستير في جامعة مؤتة
 -1النظرية االجتماعيه المعاصره
 -2التنمية والجريمة
 -3طرق متقدمة في البحث االجتماعي
مواد طلبة الماجستير في جامعة اليرموك
 -1نظرية اجتماعية معاصرة
 -2المجتمع العربي
اكاديمية الشرطة

 -1الجرائم المستحدثة
مواد طلبة الماجستير في جامعة الشارقة
 -1النظرية االجتماعية المعاصرة
 -2السلوك االنساني في البيئة المعاصرة
 -3العنف االسري
 -4حلقة بحث في العمل االجتماعي
 -5العنف المدرسي
 -6تدريب في علم االجتماع التطبيقي
 -7مشروع بحث
طلبة البكالوريوس في جامعة اليرموك ومؤتة
 -1المدخل إلى علم االجتماع جامعة اليرموك -جامعة العلوم والتكنولوجيا -جامعة إربد األهلية -جامعة
مؤتة
 -2دراسات في المجتمع األردني جامعة اليرموك-جامعة مؤتة
 -3بناء ونظم المجتمع جامعة اليرموك -جامعة مؤتة
 -4التنشئة االجتماعية -جامعة اليرموك
 -5المجتمعات الريفية والحضرية جامعة اليرموك – جامعة مؤتة
 -6الفكر االجتماعي عند العرب جامعة اليرموك -جامعة مؤتة
 -7المشكالت االجتماعية جامعة اليرموك – جامعة مؤتة
 -8الجريمة والمجتمع جامعة اليرموك
 -9مناهج البحث في علم االجتماع ( )1جامعة اليرموك
 -10التخطيط والتنمية االجتماعية جامعة اليرموك
 -11موضوعات خاصة في علم االجتماع جامعة اليرموك
 -12مداخل في العلوم االجتماعية جامعة اليرموك
 -13العائلة والقرابة جامعة اليرموك
 -14علم النفس االجتماعي جامعة اليرموك -جامعة مؤتة
 -15الطبقات االجتماعية جامعة اليرموك
 -16علم االجتماع االقتصادي جامعة اليرموك
 -17منهج البحث في العلوم االجتماعية جامعة اليرموك
 -18طرق البحث االجتماعي ( )2جامعة اليرموك -جامعة مؤتة
 -19علم النفس الجنائي جامعة مؤتة /الجناح العسكري
 -20الخدمة االجتماعية جامة مؤتة
 -21مجتمع أردني جامعة مؤتة
 -22نظرية اجتماعية معاصرة جامعة مؤتة
 -23الهجرات البشرية جامعة مؤتة
 -24أسس النظرية االجتماعية-جامعة مؤتة
مواد البكالوريوس في جامعة الشارقة
 -1المدخل إلى علم االجتماع
 -2إدارة وتقييم المؤسسات االجتماعية
 -3مجتمع االمارات العربية المتحدة
 -4النظريات االجتماعية 1
 -5النظريات االجتماعية 2

 -6التغير االجتماعي والثقافي
 -7علم النفس االجتماعي
 -8مقدمة في طرق البحث
 -9المشكالت االجتماعية
 -10الضبط االجتماعي
 -11علم االجتماع التطبيقي
 -12مشروع بحث

مجاالت االهتمام البحثي
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

المشكالت االجتماعية
الجريمة والجنوح
التغيير االجتماعي
األسرة
الفكر االجتماعي
علم اجتماع األدب
النظرية االجتماعية

البحث العلمي
الكتب العلمية
 -1المدخل إلى علم االجتماع  .1992عمان ،دار الشروق

الدراسات المنشورة في مجالت علمية محكمة

 -1بحث في المشكالت االجتماعية -منشور – منفرد
 -2كتاب المدخل إلى علم االجتماع -منشور -مشترك
 -3جنوح األحداث في األردن -قبول للنشر -منفرد
 -4أنماط الجريمة في األردن -منشور -مشترك.1996-المجلة الجنائية القومية.م،39ع2
 -5اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو الزواج الداخلي -مشترك -منشور.1996-مؤتة للبحوث والدراسات
 -6اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو الزواج المبكر– مشترك  -منشور.2000.مجلة العلوم
االنسانية.منتوري \.قسنطينة.م.11ع3
 -7عمل المرأة أثره في اتجاهاتها نحو المشاركة في االنتخابات النيابية -منشور -منفرد.1999.مجلة
الشؤون االجتماعية
 -8عمل المرأة أثره على عالقتها مع أبنائها -منشور -منفرد.2000.مجلة ابحاث اليرموك
 -9أنماط العالقات بين المواقع واألدوار دراسة تحليلية في شعر مصطفى وهبي التل -مشترك-
منشور.دراسة تحليلية في شعر مصطفى وهبي التل .1999.ابحاث اليرموك.م.15ع.2
 -10اتجاهات طلبة الدراسات الثانوية نحو التعليم المهني -منشور -مشترك.1999.مجلة دراسات اتحاد
كااب وادباء االمارات .ع12
 -11بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية أثرها على عوامل تنظيم األسرة -مقبول للنشر-
منفرد.دراسة ميدانية في بلدية الحصن .2002.مجلة الحوار الفكري.مخبر الدراسات التاريخية
والفلسفية .منتوري.قسنطينة
 -12التقاعد والصحة:دراسة اجتماعية في محافظة الكرك منشور مشترك.2007.مجلة ابحاث اليرموك
 -13الحنين للوطن لدى الطلبة الوافدين في جامعة مؤتة في االردن وعالقته ببعض المتغيرات منشور
مشترك.2009.شؤون اجتماعية.ع.1
 -14العالقات التبادليه في شعر المتنبي:دراسة تحليلية في ضوء مفاهيم النظرية التبادلية وقضاياها في
علم االجتماع .2009.المجلة األردنية للعلوم االجتماعية .م.2ع.1
 -15ارهاصات النظرية التبادلية عند ابي حيان التوحيدي مقبول للنشر.2008.مجلة العلوم
االنسانية.جامعة منتوري.قسنطينه
 -16معوقات التنمية السياسية في المجتمع األردني .دراسة ميدانية في لواء المزار الجنوبي
.2009.المجلة التربوية.جامعة عين شمس.ع16
 -17محددات رأس المال االجتماعي التجسيري عبر االنترنت .2009.مجلة العلوم االنسانية .ع6
 -18االتجاهات القدرية والسلوك االنجابي في األردن .2010.مجلة العلوم االجتماعية.الكويت.م.1ع.1
 -19محددات السلوك االنجابي  .قيد االعداد .مشروع مدعوم من الجامعة
 -20الصراع االجتماعي في القرآن الكريم .دراسة تحليلية . 2014 .مجلة كلية اآلداب .جامعة الزقازيق

خدمة الجامعة و المجتمع المحلي
 -1عضو مجلس برنامج الالجئين والنازحين -جامعة اليرموك
 -2عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر كلية االقتصاد الرابع -جامعة اليرموك
 -3عضو اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ القرارات من مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية عام
( 1995وزارة التنمية االجتماعية)
 -4عضو مجلس كلية االداب (ممثل قسم علم االجتماع )جامعة اليرموك
 -5عضو في عدد من اللجان المنبثقة عن كلية االداب جامعة اليرموك
 -6عضو في عدد من اللجان المنبثقة عن قسم علم االجتماع جامعة اليرموك
 -7عضو في لجنة تأديب الطلبة المنبثقة عن مجلس كلية االداب جامعة اليرموك أكثر من مرة
 -8مشرف على انتخابات الطلبة في جامعة اليرموك الكثر من مرة
 -9عضو مجلس كلية االداب جامعة مؤتة
 -10عضو في لجان البحث العلمي ولجنة الخطة في كلية االداب جامعة مؤتة
 -11عضو اللجنة التحضيرية لالحتفال بالذكرى المئوية السادسة لوفاة العالمة ابن خلدون
 -12ضعو هيئة تحرير مجلة راية مؤتة
 -13عضو هيئة تحرير مجلة مؤتة للبحوث والدراسات
 -14عضو لجنة دراسة الفقر المنبثقة عن جامعة الطفيلة
 -15رئيس لجنة االنتخابات الطالبية (عمادة شؤون الطلبة -قسم علم االجتماع)
 -16عضو لجنة تأديب الطلبة المشكلة بقرار من رئيس الجامعة في عمادة شؤون الطلبة

 -17عضو لجنة تأديب الطلبة المشكلة بقرار من رئيس الجامعة في كلية االداب جامعة مؤتة
 -18عضو في بعض لجان التحقيق مع أعضاء الهيئة التدريسية جامعة مؤتة
 -19عضو في لجنة الدراسات العليا (قسم علم االجتماع )جامعة مؤتة
 -20عضو لجنة معادلة المواد قسم علم االجتماع جامعة مؤتة
 -21رئيس لجنة الخطة الدراسية لكلية العلوم االجتماعية
 -22ممثل قسم علم االجتماع في مجلس كلية العلوم االجتماعية
 -23عضو في لجنة تاسيس مركز دراسات األمن االجتماعي جامعة مؤتة
 -24عضو لجنة الدراسات العليا
 -25عضو اللجنة الفنية في صندوق دعم البحث العلمي  /وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 -26رئيس لجنة الخطة في كلية العلوم االجتماعية
 -27عضو هيئة تحرير مجلة مؤتة للبحوث والدراسات_للمرة الثانية

على صعيد جامعة الشارقة

 – 1عضو لجنة الدراسات العليا 2012-2011
 -2عضو لجنة القضايا الطالبية 2012- 2011
 -3عضو لجنة قياس فعالية التدريس 2012- 211
 -4عضو لجنة اعداد التقرير السنوي2014/ 2013
 -5رئيس لجنة الحطط والمناهج الدراسية 2014/2013
 -6عضو لجنة االعتماد االكاديمي 2014/ 2013
 -7عضو لجنة معرض الشارقة للكتاب 2014/ 2013
 -8ممثل قسم علم االجتماع في مجلس الكلية 2015- 2014

 -9رئيس لجنة االشراف على االمتحان الشامل2015- 2014
 -10غضو لجنة مراجعة اوراق الطلبة2015- 2014
 -11منسق ملساق التغير االجتماعي 2015- 2014
 -12عضو لجنة اعداد التقرير السنوي2015- 2014
 -13عضولجنة معرض الشارقة للكتاب2015- 2014
 -14عضولجنة الخطط الدراسية واملناهج في الكلية2015- 2014
 -15عضو لجنة الدراسات العليا2015- 2014
 -16رئيس لجنة الحطط والمناهج الدراسية2015- 2014
 -17عضو لجنة االعتماد االكاديمي والجودة2015- 2014
 -18عضولجنة االرشاد االكاديمي2015- 2014
 -19عضو لجنة التعيينات2015- 2014
 -20عضو لجنة الترقيات2015- 2014
 -21عضو لجنة مناقشات رسائل املاجستير 2015
جدول اللجان للعام 2016/ 2015/
عضو اللجنه العلميه لمؤتمر الشارقه لذوي االعاقه

جامعة الشارقه

عضواللجنه المكلفه بتحديد محاور المؤتمر

جامعة الشارقه

رئيس لجنة الخطط الدراسيه

لجنه على صعيد الكليه

عضو لجنة الدراسات العليا

لجنه على صعيد الكليه

عضو لجنة الجداول الدراسيه واالمتحانات

لجنه على صعيد الكليه

عضو لجنة قبول طلبة الدراسات العليا في برنامجي الدكتوراه والماجستير
امين سر لجنة الدراسات العليا

القسم

لجنة اسيقطاب الطلبه الذكور
رئيس لجنة الترقيات العضاء هيئة التريس
عضو لجنة االعتماد االكاديمي
عضو لجنة التعيينات
عضو لجنة القضايا الطالبيه
عضو لجنة االرشاد االكاديمي
عضو لجنة االبتعاث
عضو لجنة االشراف على االمتحان الشامل
منسق مادة المشكالت فصل الربيع

تنظيم المادة  /تحديد االمتحانات  /مراجعة االسئلة/حل المشكالت

منسق ماده التغير االجتماعي فصل الخريف

تنظيم المادة  /تحديد االمتحانات  /مراجعة االسئلة/حل المشكالت

االمتحان الشامل

المراقبة واالشراف وحل المشكالت والتصحيح والمراجعة

عضو لجنة الخطط الدراسيه

لجنه على صعيد الكليه

عضو لجنة اختيار رئبس قسم

====

لجنة الخطط والمناهج الدراسية

في القسم

عضو لجنة معارض الكتاب
عضو لجنة قياس فعالية طرق التدريس
عضو لجنة االعتماد االكاديمي

ممثل قسم علم االجتماع في مجلس الكلية
عضو لجنة التعيينات
رئيس لجنة االمتحان الشامل
منسق مادة التغير االجتماعي
منسق مادة المشكالت االجتماعية
عضو لجنة تعديل مخرجات المساقات
لجان العام 2017/ 2016/
 – 1عضو مجلس كلية االداب والعلوم االنسانيه واالجتماعيه
– 2رئيس لجنة الجداول في قسم علم االجتماع
- 3رئيس لجنة االرشاد االكاديمي في قسم علم االجتماع
-4رئيس لجنة التعيينات في قسم علم االجتماع
– 5رئيس لجنة الدراسات العليا في قسم علم االجتماع
– 6عضو لجنة القضايا الطالبيه في قسم علم االجتماع
– 7رئيس لجنه النظر في تعيين مدرسين في مجال التنميه و السياسات االجتماعيه
 - 8رئيس لجنه النظر في تعيين مدرسين في فروع خور فكان وكلبا
لجان على مستوى الكليه 2017/20160
 – 1عضو لجنة ضمان الجوده والفاعليه المؤسسيه واالعتماد االكاديمي
 – 2عضو لجنة الخطه االستراتيجيه للكليه
 – 3عضو لجنة اعدادالميزانيه
 – 4عضو لجنة الدراسات العليا
 – 5رئيس لجنة استقطاب الطلبه لبكالوريوس علم االجتماع
 – 6عضو لجنة االشراف على تدريب الطلبه
– 7رئيس لجنة فحص ترشيحات االقسام لتعيين اعضاء هيئة تدريس
-8عضو لجنة مؤتمر السياسات االسريه في كلية االداب والعلوم االنسانية واالجتماعية 2017/ 2016
-9عضو لجنة اعداد كتيب عن كلية االداب والعلوم االنسانية واالجتماعية
– 10لجنة اقرار مساق تاريخ مجتمع االمارات
 - 11رئيس لجنة فحص ترشيحات

المؤتمرات
حضور أكثر من  20مؤتمرا في االردن والعالم العربي(للمزيد مراسلة الباحث)
المشاركة في مؤتمر السياسات االجتماعية لالسرة العربية /الشارقة 2014/ 15-14/
المشاركة في مؤتمر الخدمة االجتماعية السادس 2015
المشاركة في المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين والمؤتمر العربي الحادي عشر
لعلوم الفضاء والفلك /جامعة الشارقة 2015/ 2014/

االستشارات و التدريب
-1
-2
-3
-4
-5

محور الفقر والبطالة .استراتيجية وزارة التنمية االجتماعية،األردن2005،
محور التعليم .استراتيجية كلية العلوم االجتماعية الخماسية بجامعة مؤتة2006،
البحوث االجتماعية والتطبيقية
تدريب طلبة الدراسات العليا
االشراف على المشاريع البحثيه لطلبة الدراسات العليا

 -6المشاركه في المجاميع البحثيه في معهد البحوث للعلوم االنسانيه واالجتماعيه
(مجموعة المشكالت االجتماعيه والتربويه )
 -7عقد ندوات وسمنارات عن المشاريع البحثيه
 -8شكر من سعادة مدير الجامعه للمساهمه مع جامعة نزوى
 -9كتاب شكر من الدكتور عبد هللا بن سيف التوبي عميد كلية العلوم واالداب  /جامعة نزوى
 -10تقيم العديد من االبحاث للمجالت العلميه
 -11تقويم ابحاث علميه لغايات الترقيه العلميه الى رتبة استاذ واستاذ مشارك للعديد من الجامعات في
الوطن العربي
 -12الدبلوم المهني لرعاية المسنين ( تدريب )
 -13الدبلوم المهني في القيادات المجتمعية (تدريب )

المهارات
 -1مهارات الحاسوب  /شهادة ICDL
 -2المهارات التطبيقية في البحث االجتماعي

