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 سيرة ذاتية 

 المعلومات الشخصية 

 ريسات الخ حنان احمد  -االسم :  

 عزباء  -اله االجتماعية: الح

 1964-6-14   -الطفيلة   -مكان وتاريخ الوالدة :

 hanan_anose@yahoo.com -العنوان االلكتروني:

 عمان ضاحية الرشيد -مكان االقامة : 

 00962776846052 -تلفون :

 ؤهالت العلمية الم

 بتقدير ممتاز  2008، جامعة مؤتة علوم اجتماعية  دكتوراه  ➢
  " من اوائل الطلبة " .بتقدير ممتاز 2004ماجستير تاريخ ، جامعة مؤتة  ➢
 بتقدير جيد  1992دبلوم عام في التربية ، جامعة مؤتة  ➢
 بتقدير جيد  1987بكالوريوس تاريخ ، الجامعة االردنية  ➢
 " من اوائل الطلبة "  بتقدير جيد جدا  1983الثانوية العامة ، مدرسة الطفيلة الثانوية للبنات  ➢
 م( 1250-1193هـ/648-589)السياسة االيوبية تجاه الصليبيين : عنوان اطروحة الماجستير ➢
 ية لدولة المغول االيلخانيين .: السياسة الخارجهعنوان اطروحة الدكتورا ➢

 
           

 

 الخبرات العلمية 

o 2013-2012 2011/2012غير متفرغ  / جامعة الزيتونة  محاضر 
o 2016-2009 / جامعة الطفيلة التقنية استاذ مساعد 

 2008-1994مديرة مدرسة  ➢
 89/94مساعدة مديرة  ➢

o  89/ 87معلمة للمرحلة الثانوية   
o  وحتى هذا التاريخ  1992اإلدارة المدرسية من مدربة لتطوير 
o  مدربةTOT . 
o  مدربة على ادارة الحمالت االنتخابية وقانون الالمركزية . 
o   مثقفة  على مهارات تقديم المشورة للمقبلين على الزواج 
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 الدورات التدريبية 

 2018دورة مهارات تقديم المشورة للمقبلين على الزواج  ➢
 جمعية النساء العربيات عمان  25/4/2017-22ساعة  28دورة اعداد مدربات الالمركزية وادارة الحمالت االنتخابية   ➢
➢ Building a sustainable future-financial 11-tools and techniques 15 to October 2017 Amman 
  2017ساعة  TOT   40دورة ➢
 27/10/2015-18ادية دورة الريادة وكيفية اعداد الجدوى االقتص ➢
 2013دورة ادارة الموارد البشرية / مؤسسة نور الحسين  ➢
 2006دورة التأهيل المجتمعي / جامعة مؤتة  ➢
 2005دورة االقتصاد المعرفي / ➢
 2005دورة النشاطات التعليمية  ➢
 ICDL  2005رخصة القيادة الدولية  ➢
 2003دورة تطوير االدارة المدرسية  ➢
 2003االلكتروني دورة التعليم  ➢
 2000برنامج التربية الشاملة  ➢
 1997دورة االنشطة المتكاملة  ➢
 1994دورة تدريب المدراء  ➢
 معهد االدارة العامة   1993دورة ادارة واشراف  ➢
 وزارة التربية والتعليم    ICT IN EDUCATIONدورة التقنيات واالتصاالت في التعليم االلكتروني  ➢

 

 ات التي درست المساق 

 اريخ االردن الحديث / جامعة الزيتونةت  ➢
 تاريخ القدس / جامعة الزيتونة ➢
 البيىة والمجتمع  / جامعة الطفيلة  ➢
 حاضر العالم االسالمي / جامعة الطفيلة  ➢
 آثار االردن / جامعة الطفيلة  ➢
 مقدمة في الفنون االسالمية / جامعة الطفيلة  ➢
  جامعة الطفيلة التقنية  التربية الوطنية / ➢
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 مرات والندوات المؤت

 -مشاركة في بحث : 2018قراءة في االوراق النقاشية لجاللة الملك عبدهللا الثاني الحاضر والمستقبل / جامعة اليرموك  ➢
 االوراق النقاشية في ظل الربيع العربي . 

مشاركة في بحث الطفيلة صورة للتواصل الحضاري من  2017مؤتمر االردن في كتابات المستشرقين / جامعة اليرموك  ➢
 خالل كتب الرحالة االوروبيين . 

) الطفيلة في عيون  الورقة البحثية "محافظة الطفيلة نموذجا  2014مؤتمر المدن الثقافية / جامعة الطفيلة التقنية  ➢
 ين ( . المستشرقين االوروبي 

المؤتمر األورو متوسطي حقوق النساء وبناء الديموقراطية )المؤتمر الوطني حول المشاركة السياسية للنساء وبناء   ➢
 2013حزيران 8-7الديموقراطية (

 2012تموز  10مؤتمر ادماج النساء في عملية االصالح السياسي ➢
 2007مؤتمر التنمية السياسية / جامعة مؤتة  ➢
 2014  عيون الهاشميينندوة القدس في  ➢
 العضوية 

 2018عضو مركز الملك حسين للدراسات والبحوث  ➢
 2018عضو هيئة ادارية لمنتدى منظمات المجتمع المدني في االردن  ➢
 2017انجلترا ممثلة االردن في مركز الحسو للدراسات الكمية والتراث  ➢
  2014والتراث انجلترا عضو هيئة تحرير مركز الحسو للدراسات الكمية  ➢
 2015عضو رابطة حملة شهادة الدكتوراه االردنيين  ➢
 2015مستشارة وعضو مجلس مدارس االمير زايد الدولية  ➢
 وحتى هذا التاريخ  2009عضو رابطة الكتاب االردنيين من  ➢
 والمركز الوطني لحقوق اإلنسان ألردني،اعضو مشارك في ندوة التحالف الوطني إلصالح قانون االنتخاب  ➢

 

 الكتب المنشورة 

 2014منشورات وزارة الثقافة ، م(1250-1193هـ/648-589)كتاب السياسة االيوبية تجاه الصليبيين -1 ➢
 ( 2012كتاب السياسة الخارجية لدولة المغول األيلخانيين )الدار األهلية للنشر -2  ➢

 االبحاث المنشورة 

تاب محمد بن فضل هللا المحبي خالصة االثر في أعيان القرن الحادي عشر دراسة تاريخية علماء الجزيرة العربية في ك ➢
 2018باستخدام المنهج االحصائي . مركز الملك سلمان للدراسات م الرياض 

 2017) الطفيلة صورة للتواصل الحضاري( جامعة اليرموك االردن في كتابات المستشرقين ➢
القدس في السياسة المملوكية بحث منشور في مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية / صادرة عن كلية العلوم - ➢

 2016/نوفمبر 7االجتماعية واالنسانية بجامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي )الجزائر ( العدد 
 2014مجلة وزارة الثقافة  المدن الثقافية ) الطفيلة نموذجا ( /- ➢
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 النشاطات 

 2012من رئيسة جمعية سيدات الطفيلة الخيرية       

 ناشطة في مجال حقوق المرأة وتمكينها والعمل التطوعي والمشاركة المجتمعية . ➢
 . كاتبة للقصيدة النثرية ➢

 الدروع والجوائز 

 2014درع المشاركة في مؤتمر المدن الثقافية  ➢
 2010/ 2009طفيلة التقنية على كفاءة التدريس للعام كتاب شكر من جامعة ال ➢
 2003شكر من اللجنة العليا إلدارة برامج ومشاريع ذوي االحتياجات الخاصة  ➢
 لعمل الخيري والمشاركة المجتمعية دروع وشهادات تقدير متنوعة في مجال ا ➢

 


