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 ذاتيةالسيرة ال
 

 
 علي جميل فالح الصرايرة  : االسم الكامل

 العلوم األساسية اإلنسانية والعلمية   :القسم
 اآلداب   :الكلية 

 جامعة الزيتونة األردنية   :الجامعة
    0799023569تلفون: 
 ---فاكس:

     ali.sarairah@zuj.edu.jo   :: البريد اإللكتروني
  الصفحة اإللكترونية:

 
 المعلومات الشخصية .1

 الكرك.،  1976/  1/  30:تاريخ الميالد  
 األردنية:  الجنسية

  مرج الحمام .  –عمان  –مكان اإلقامة 
   

 الشهادات العلمية .2
 األردن . ،2020/ 2019 –الجامعة األردنية –جتماع علم االدكتوراة في  .1
 األردن .  ،20062007/ -الجامعة األردنية –جتماع في علم اال ماجستير .2
 .األردن – 2003/2002جتماع ،جامعة مؤتة العلم افي بكالوريوس  .3

   
  الدكتوراة أطروحة .3

الجامعة  – سوسيولوجية في الممارسة االجتماعية دراسة  –العالقات الزبونية في المؤسسة الرسمية  -
 .األردنية،األردن 

 ماجستيرال أطروحة 
 الجامعة األردنية، األردن. –يدانية في لواء المزار الجنوبي" معوقات التنمية السياسية في األردن "دراسة م  -
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 الخبرات الوظيفية  .4

  لغاية اآلن. – 17/11/2020من في جامعة الزيتونة األردنية أستاذ مساعد في 

  16/11/2020 – 19/5/2018مدرس في جامعة الزيتونة األردنية من. 

  18/5/2018إلى  16/2/2014في جامعة الزيتونة األردنية من محاضر متفرغ. 

  2012/2013-محاضر غير متفرغ في جامعة مؤتة. 
 

 الرتب األكاديمية
 .اآلن لغاية – 17/11/2020من جامعة الزيتونة األردنية أستاذ مساعد في  -
 .16/11/2020 – 19/5/2018 من –جامعة الزيتونة األردنية في  مدرس  -

 
 
 
 هتمامات البحثيةاال .5

 المؤسسات الرسمية .  –البيروقراطية  -1

 اإلشاعة .  -2

 .السياسية  الزبونية -3

 .مشكالت الالجئين  -4

 .تأثيرات اإلنترنت على األسرة  -5

 . "العشيرة ،المؤسسة الرسمية "  البنى التقليدية والحديثة -6
 

  2018المعهد المروري عام –صلت على كتاب شكر من مديرية األمن العام كتب الشكر :  ح .6
 العضوية في الجمعيات العلمية والمنظمات .7

  عضو في الجمعية األردنية للبحث العلمي واالبداع واالبتكار 
 الخبرة التدريسية .9

 :اآلتيةتدريس المواد 
 القيادة والمسؤولية االجتماعية .  -1
 مدخل إلى علم االجتماع  -2
 مهارات حياتية  -3
 التربية الوطنية  -4
  العنف األسري  -5
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 في جامعة الزيتونة األردنية :  عضوية اللجان .10
 

 .2021/2022عضو هيئة التحرير في مجلة األردنية  للدراسات  اإلنسانية واالجتماعية. -
 2014/2015في جامعة الزيتونة في العام الدراسي  عضو اللجنة االجتماعية والثقافية -
 2015/2016عضو اللجنة االجتماعية والثقافية في جامعة الزيتونة في العام الدراسي -
 2016/2017عضو اللجنة االجتماعية والثقافية في جامعة الزيتونة في العام الدراسي -
 2017/2018الدراسي عضو اللجنة االجتماعية والثقافية في جامعة الزيتونة في العام -
 2018/2019عضو اللجنة االجتماعية والثقافية في جامعة الزيتونة في العام الدراسي -
 2019/2020عضو اللجنة االجتماعية والثقافية في جامعة الزيتونة في العام الدراسي -
 2020/2021عضو اللجنة االجتماعية والثقافية في جامعة الزيتونة في العام الدراسي  -
 .2021/2022ة االجتماعية والثقافية في جامعة الزيتونة في العام الدراسي عضو اللجن -

 

  2018/2020خالل األعوام من اعطاء محاضرات "خدمة مجتمع محلي شاركت في: 
ضمن برنامج تدريبي لدورة التحقيق الفني في الحوادث المرورية –ورقة مقدمة لـ "المعهد المروري األردني  -1

 بعنوان "تحليل السلوك االنساني . 30/4/2020- 2/2/2020والمنعقدة في الفترة 
ضمن برنامج تدريبي لدورة التحقيق الفني في الحوادث المرورية –ورقة مقدمة لـ "المعهد المروري األردني  -2

 بعنوان "تحليل السلوك االنساني . 30/11/2019- 1/9/2019والمنعقدة في الفترة 
ضمن برنامج تدريبي لدورة التحقيق الفني في الحوادث المرورية –دني ورقة مقدمة لـ "المعهد المروري األر  -3

 بعنوان "دراسة السلوك االنساني . 6/7/2019- 30/4/2019والمنعقدة في الفترة 
ضمن برنامج تدريبي لدورة التحقيق الفني في الحوادث المرورية –ورقة مقدمة لـ "المعهد المروري األردني  -4

 بعنوان "تحليل السلوك االنساني . 26/8/2020- 2/6/2018والمنعقدة في الفترة 
ضمن برنامج تدريبي لدورة التحقيق الفني في الحوادث المرورية –ورقة مقدمة لـ "المعهد المروري األردني  -5

 بعنوان "تحليل السلوك االنساني . 30/4/2018- 2/2/2018والمنعقدة في الفترة 
 

 المشاركة في نشاطات المناهج الدراسية  .11
  2017/2020المشاركة في تقديم محاضرات لخدمة المجتمع المحلي من عام 
  . المشاركة في إعداد مادة القيادة والمسؤولية االجتماعية 
  . المشاركة في إعداد مادة مهارات حياتية 
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 النشر العلمي .12
 

 
مجلة دراسات واجهة، اإلشاعة عبر الفضاء اإللكتروني، محاولة للكشف عن المحفزات االنسيابية وآليات الم .1

)بدعم من عمادة البحث العلمي /جامعة الزيتونة ( ،منشور.30العلوم االنسانية واالجتماعية،عدد )
 (.2020األردنية 

مجلة اتجاهات الموظفين في أمانة عمان الكبرى نحو انتشار العالقات الزبونية في المؤسسات الرسمية،  .2
 .2020،منشور. المجلد الثامن والعشرون الجامعة االسالمية للبحوث االنسانية، 

3.REFUGEE CHILDREN IN CRISIS: THE CHALLENGES FACING SYRIAN 

REFUGEE CHILDREN RESIDING OUTSIDE REFUGEE CAMPS IN JORDAN, 

International Journal of Child, Youth and Family Studies (2019) 10(4.1): 65–84 

DOI: 10.18357/ijcyfs104.1201919287 

دراسة ميدانية "السلوكات الممارسة من قبل األزواج عبر شبكات التواصل اإلجتماعي في المجتمع األردني  .4
 المجلة األردنية للعلوم االجتماعية  "على عينة عمدية من األزواج المحكومين وأصحاب القضايا المنظورة

 .2019( 2(  العدد )12،المجلد )
مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها على العالقات االسرية في المجتمع االردني من وجهة نظر طلبة جامعة  .5

 .(46،المجلد )2018،حوليات عين شمسالزيتونة االردنية، 
جامعة االسكندرية – مجلة العلوم التربويةالمحددات البنائية للتنمية السياسية في المجتمع االردني ، .6

2014/2015. 
 

 الدورات التدريبية:  .13
ساعة تدريبية وذلك من تاريخ  20دورة عن )الممارسات التدريسية والتقويمية الحديثة( مدتها  -1

 جامعة الزيتونة االردنية .  -بإشراف مكتب االعتماد وضمان الجودة -3/3/2022-/28/2
تدريبية ،وذلك ( ساعة 15دورة تدريبية بعنوان "أسس ومبادئ التعلم التفاعلي وتطبيقاته،بواقع ) -2

 .مكتب ضمان االعتماد وضمان الجودة،  جامعة الزيتونة األردنية.2021-10-13-11بتاريخ 
عقدت في جامعة الزيتونة األردنية بتاريخ  – بيق عملي إلعداد اختبار الكترونيدورة تط -3

 ، وحدة التعليم اإللكتروني . 11/5/2020
 02/4/2020جامعة الزيتونة األردنية،–دورة تصميم محتوى مادة تعليمية عبر االنترنت  -4
 مؤسسة نهر االردن. / ( ICDL دورة ) -5
 .2015 –( /مؤسسة نهر االردن SPSSباستخدام الحاسوب  حصائيدورة )  التحليل اإل -6
 .2015 –مؤسسة نهر االردن/( QMدورة ) إدارة الجودة -7
 .IBM S”– 2016باستخدام برنامج  دورة التحليل االحصائي المتقدم -8
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 الندوات والمؤتمرات : -18

المشاركة في مؤتمر جامعة الشارقة حول ) ديناميات الحياة االجتماعية في زمن جائحة كورونا وما  -1
وقدمت  2022/ مارس 22-21بعدها: مقاربة الحياة األسرية والتعليم والتنمية المستدامة: الذي عقد يومي 

التحديات التي تواجه األسر السورية الالجئة خارج مخيمات اللجوء االردنية في ظل ورقة بعنوان : 
 جائحة كورونا. 

 30 .ندوة علمية فكرية الكترونية : القبيلة بين التوظيف السياسي والدور االجتماعي في الوطن العربي -2
 المشاركةوان وقدمت ورقة بعن –بتوقيت جرينتش  12.00بتوقيت تونس  /  13.00/   2021جانفي 

مؤتمر الشارقة الدولي األول مكافحة المخدرات وتأهيل المدمنين: تجارب عملية ومقاربات علمية،والذي  -3
ــبــــ البحث تنظمه كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية بجامعة الشارقة، وتم المشاركة بورقة معنونه 

 .  2020-2010ألدبيات بين العلمي حول المخدرات في العالم العربي: مراجعة ل


