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 ذاتيةسيرة 
 

 
 : هيا علي فالح المصالحهاالسم الكامل

 األردنية :الجنسية
   13/7/1964: تاريخ الميالد

 0795444016: تلفون 
 haya.masalha@yahoo.com: اإللكتروني البريد

 
 

   
 الشهادات العلمية

  الجامعة األردنية،عمان،اإلردن2009) الفلسفة في علم اإلجتماع(،درجة الدكتوراة، 
 اإلردن، اعمان، الجامعة األردنية، 1997(، علم اجتماع)الماجستير ة درج 
 ( درجة البكالوريس)اإلردن،عمان، الجامعة األردنية، 1986، علم اجتماع 
 

 إطروحة الدكتوراة
 ردنيات المتزوجات من العرب غير اإلردنييناأل التي تواجهإلقتصادية االمشكالت اإلجتماعية و 

 ات صندوق المعونة الوطنية(منتفعل ميدانية)دراسة 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 صورة
30 mm X 40 mm 
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 الخبرات الوظيفية .1
 

 المكان/ البلد اسم المنظمة أو المؤسسة نوع الخبرات أو الخدمات
 تاريخ

 إلى من

استاذ /عضو هيئة تدريس /كلية االداب 
 مشارك

 لغاية االن  4/10/2017 عمان / االردن جامعة الزيتونة االردنية

 3/10/2017 3/10/2016 عمان/اإلردن جامعة الزيتونة االردنية لطلبة لشؤون الجودةمساعد عميد شؤون ا

 2/10/2015 1/9/2015 عمان/اإلردن جامعة الزيتونة االردنية قائم باعمال عميد شؤون الطلبة

 30/9/2017 12/10/2014 عمان/اإلردن جامعة الزيتونة االردنية نائب عميد شؤون الطلبة

 11/10/2014 19/2/2012 عمان/اإلردن جامعة الزيتونة االردنية الطلبة مساعد عميد شؤون 

 18/2/2012 4/4/2011 عمان/اإلردن وزارة التنمية اإلجتماعية دار رعاية األطفال/شفا بدران      مديرة

 3/4/2011 5/1/2011 عمان/اإلردن وزارة التنمية اإلجتماعية مديرة دار رعاية الفتيات/عمان

 

 ر رعاية األطفال /عمان مديرة دا

 2/3/2011 7/5/2010 عمان/األردن وزارة التنمية اإلجتماعية

 

 مديرة مديرية البرامج القطاعية

 

المجلس األعلى 
 لالشخاص المعوقين

 

المدينة 
 الرياضية/االردن

13/4/2008 13/4/2010 

مديرة مديرية التنمية اإلجتماعية ومكتب 
 ورصندوق المعونة الوطنية/لواء ناع

 

 

 وزارة التنمية اإلجتماعية

 

 ناعور/االردن

17/7/2007 2/3/2008 

مديرة مديرية التنمية اإلجتماعية ومكتب 
 مادبا/صندوق المعونة الوطنية

 

 وزارة التنمية اإلجتماعية

 صندوق المعونة الوطنية

 

 مادبا/األردن

 

24/2/2004 16/7/2007 

مديرة دار رعاية وتأهيل االطفال المعوقين 
 ليا /مادبا عق

 23/2/2004 5/1/199 مادبا / االردن  وزارة التنمية االجتماعية 

أخصائية اجتماعية / مركز الخدمات 
  / مادبااالجتماعية

وزارة البلديات وصندوق 
الملكة علياء للعمل 

 31/12/1994 3/12/1986 عمان / االردن
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 االجتماعي والتطوعي

 
 
 

 الرتب األكاديمية
 2012-2-19لم االجتماع،قسم العلوم األساسية)اإلنسانية والعلمية(، اعتبارا من استاذ مساعد في ع 

 .2021-2-14ولغاية
 2021-2-15والعلمية(، اعتبارا من  ،قسم العلوم األساسية )اإلنسانيةفي علم اإلجتماع شاركأستاذ م 

 ولغاية االن.
 

          
 المناصب األكاديمية

 ولغاية االن 2018الدراسي  حياتية للعام منسق مادة مهارات 
  مساعد عميد شؤون الطلبة لشؤون الجودة،عمادة شؤون الطلبة،جامعة الزيتونة

 .30/10/2017-3/10/2016اإلردنية،عمان،
 ،1/9/2015قائم بأعمال عميد شؤون الطلبة،عمادة شؤون الطلبة،جامعة الزيتونة االردنية-

2/10/2015. 
  12/10/2014الطلبة،جامعة الزيتونة اإلردنية،عمان،نائب عميد شؤون الطلبة،عمادة شؤون-

30/9/2017. 
  ،19/2/2012مساعد عميد شؤون الطلبة،عمادة شؤون الطلبة،جامعة الزيتونة اإلردنية،عمان-

11/10/2014. 
 
 
 
 هتمامات البحثيةاال .2

 األسرة،المشكالت اإلجتماعية،المرأة 
 

 العضوية في الجمعيات العلمية والمنظمات .3
 مؤسس للجمعية األردنية لعلم اإلجتماععضو - 
 نائب رئيس صالون مادبا الثقافي-
 عضو رابطة االكاديميات االردنيات-
 في المنظمة العالمية لحماية الطفل مستشارة ومديرة مكتب األردن-
 عضو مؤسس في جمعية الحوار الديمقراطي العربي -
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 الخبرة التدريسية.4

 ولغاية االن. 15/2/2021االردنية، استاذ مشارك،جامعة الزيتونة 
     14/2/2021-18/2/2012األردنية، استاذ مساعد،جامعة الزيتونة.  
 ،لمدة فصلين دراسيين-20/2/2011محاضر غير متفرغ،جامعة الزيتونة األردنية 

 
 المنح.5
قع التواصل دعم مشروع بحثي حول )دراسة حديثة لمعالجة المشاكل االجتماعية الناجمة عن اختراق موا_ 

 ،جامعة الزيتونة اإلردنية.2020االجتماعي بإستخدام تقنيات الذكاء اإلصطناعي( ،
 .،جامعة الزيتونة اإلردنية2016،(واقع اإلعاقة في لواء ناعوردعم مشروع بحثي حول ) -    

 
 عضوية اللجان.6

 
 المحلية والعالمية 

-2010شخاص ذوي اإلعاقة)عضو لجنة اعداد الخطة اإلستراتيجية الوطنية لشؤون األ -
2015) 

 (2007-2004عضو المجلس التنفيذي لمحافظة مادبا) -
 عضو فريق الجودة والتميز/وزارة التنمية اإلجتماعية -
 وزارة التنمية اإلجتماعية(-عضو محور الخدمات اإلجتماعية)مشروع بناء القدرة المؤسسية -
 ة االجتماعية.عضو مخرج دعم وحماية االسر المعرضة للخطر /وزارة التنمي -
 (1998عضو لجنة تعليمات القبول في مراكز التربية الخاصة /وزارة التنمية اإلجتماعية) -
 عضو لجنة التأهيل المجتمعي/وزارة التنمية اإلجتماعية -
 منسقة وميسرة في برنامج الصحة اإلنجابية/المجلس األعلى للسكان -
 عضو فريق التدريب /وزارة التنمية اإلجتماعية -
 ميسرة ومنسقة في مجال التوعية الوالدية/وزارة التنمية االجتماعية/اليونيسيف. -
مستشارة متطوعة في برنامج"طريقي للنجاح"/مؤسسة انجاز،جامعة الزيتونة  -

 .2013/2014االردنية،
مستشارة متطوعة في برنامج""كن رياديا"/مؤسسة انجاز،جامعة الزيتونة  -

 .2013/2014االردنية،
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 امعيةالج 

 2020/2021عضو مجلس الجامعة ،-
 2021عضو لجنة الكلية لخدمة المجتمع ،كلية االداب،جامعة الزيتونة األردنية ،-
 2018/2019االداب ، جامعة الزيتونة األردنية ،عضو لجنة الجودة في كلية -
 .2017/2018عضو مجلس كلية االداب،جامعة الزيتونة االردنية،-
 .2017/2018دمة المجتمع،كلية االداب،جامعة الزيتونة االردنية،عضو لجنة الكلية لخ-

 ضابط ارتباط جامعة الزيتونة األردنية مع ادارة المخدرات.
،االحتفال بيوم الجاليات 2016/2017عريفة حفل لعدد من فعاليات الجامعة)حفل تخريج الفصل االول-

 (.2014،استقبال الطلبة الجدد 2015،االحتفال بيوم االم 2016
       

 مشاركة في اللقاءات العلميةال
 10/11/2018تفيذ ورشة عمل حول"السلوك االنساني"،المعهد المروري االردني،-
 .29/10/2018تنفيذ ورشة عمل حول"السلوك االنساني"،المعهد المروري االردني،-
لتعليم االلكتروني،جامعة المشاركة في ورشة عمل حول"تصميم ومونتاج الفيديو التعليمي وتضمينها لموقع ا-

 .10/10/2018-8الزيتونة االردنية،
 .4/10/2017-1المشاركة في ورشة عمل حول"استخدام نظام التعليم االلكتروني،جامعة الزيتونة االردنية،-
-18المشاركة في ورشة عمل حول"بناء االختبارات التحصيلية وتحليل نتائجها"،جامعة الزيتونة االردنية،-

20/2017. 
-20/1المشاركة في ورشة عمل"التخطيط لدراسة التقييم الذاتي واليات تنقيذها"،جامعة الزيتونة االردنية،-

30/1/2014. 
-14المشاركة في ورشة عمل حول"المدارس االقليمية لتنظيم الحمالت"،المعهد الديمقراطي الوطني،تونس،-

18/3/2016. 
طنية،مركز شابات مليح/مديرية شباب محافظة تنفيذ ورشة عمل تدريبية حول،منظومة انزاهة الو -

 .28/3/2014،مادبا،
المشاركة في الملتقى العلمي لكلية العلوم /فقرة الحوار المفتوح"دور الشباب في صنع القرار،جامعة الزيتونة -

 االردنية.
نة المشاركة في المتلقى العلمي لكلية العلوم/فقرة الحوار المفتوح"انا وجامعتي"،جامعة الزيتو -

 .17/4/2012االردنية،
مؤتمر رأس المال البشري في اقتصاد المعرفة،ورقة بعنوان)التنمية البشرية المستدامة اسالمي مفهوم   -      

 .25/4/2013-22(،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية،جامعة الزيتونة اإلردنية،
المؤتمر،كلية العلوم التربوية،الجامعة  مؤتمر التربية الخاصة"الواقع والمأمول" مقررة الحدى جلسات-     

 .27/4/2005-26االردنية،
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 النشر العلمي .9

 
- Haya Al-Masalha, Adnan A. Hnaif, Tarek Kanan, Cyber-Crime Effect on Jordanian 

Society, International Journal od Advances in Soft Computing and its Application 
(IJASCA). Vol. 12 No. (3). 2020 

 -  

Ali Jameel Faleh Al-Sarayrah and Haya Ali Falah Al Masalhah, "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 

 
، السلوكيات املمارسة من قبل االزواج عرب شبكات التواصل االجتماعي  هيا املصاحلة،  انئلة الصرايرة،  علي الصرايرة -

لة االردنية للولو  اجملاملنظورة ، يف اجملتمع االردين ، دراسة ميدانية على عينة من االزواج احملكومني واصحاب القضااي 
 .254-233،  2019،  2، عدد  12الردنية، جملد ، اجلاموة ا االجتماعية،

 
سات، ،واقع االعاقة في لواء ناعور،مجلة دراعندليب أبو كامل ،زاهرة أبو كشك ،منال شناعة ،هيا المصالحة  -

،  2019،  1ملحق ، 2،عدد 46العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، عمادة البحث العلمي ، الجامعة االردنية ، مجلد 
89-107. 
-Suhair Hussni Al-Ghabeesh,Alshraifeen,Ali Ahmad,Saifan,Ahmad 

Rajeh,Bashayreh,Alnuaimi,Karimeh Mousa,Masalha,Haya Ali, ,Spirituality in the lives 
of Patients With End-Stage Renal Disease; A Systematic Review, (57:2461-

2477)2018 
،مواقع التواصل االلكتروني وتأثيرها على العالقات االسرية في منال شناعة ،المصالحة  هيا، علي الصرايرة-

، 2018،سبتمبر، 46ونة،حوليات اداب عين شمس،المجلد المجتمع االردني من وجهة نظر طلبة جامعة الزيت
1-29. 

 
بة على مشكليت الفقر دور احلكومة يف التخفيف من االاثر االجتماعية واالقتصادية املرتت هيا املصاحلة، -

، جاموة 2014،  1التنمية االجتماعية( ، جملة الباحث االقتصادي ، الودد  والبطالة)برانمج االسر املنتجة/ وزارة
 . 203-184حممد البشري االبراهيمي )برج بوعريريج (  ،اجلزائر،

 
 

 
 
 


