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 هعلىهات االتصال

 رقى انهاحف

00962798582727 

انبرٌذ اإلنكخروًَ 

radwanmaj@mutah.edu.jo 

radwanmaj@yahoo.com 

عُىاٌ اإلقايت 

 األردٌ-  انكرك–انٍاروث

 :عُىاٌ انعًم

 جايعت يؤحت- قسى انعهىو انسٍاسٍت

 هعلىهات شخصية

االسى انكايم 

 انًجانً سهًٍاٌ يحًىد رضىاٌ

Radwan Mahmoud  Soliman Al 

Majali 

حارٌخ انًٍالد 

13 / 9 / 1977 

 األردٍَتانجُسٍت 

 

 

 

 الوهارات

 ححج انعًم عهى انقذرة انقىٌت، انقٍادة 

 فً انخصرف حسٍ ،رانكبً انضغظ

 .انحرجت انًىاقف

 انُاس يع وانخفاعم االحصال عهى انقذرة . 

 واالسخبٍاَاث وانخقارٌر انذراساث إعذاد 

 .انعهًً انبحث يُاهج وفق

 وعرضها وانًقاالث انخطاباث إعذاد 

 وانُقذ انًضًىٌ وححهٍم. فعَالبأسهىب 

 .انصحفً وانعًم

 انًحادثت )اإلَجهٍزٌت انهغت يهاراث 

 انكًبٍىحر عهى وطباعت(.وانكخابت وانقراءة

 (.إَجهٍزي + عربً)

 ًَيهاراث انخعهٍى اإلنكخرو(Models, 

Microsoft teams ) 

 

 

 

 رضىاى الوجالي. د
 االقتصاد السياسي الذولي والقانىى الذولي/ السياسية انعهىو فهسفتدكخىراِ فً 

 جاهعة هؤتة- قسن العلىم السياسية/ أستار هشارك

 الوؤهالت العلوية

كلية الاقحصاد والعلوم / 2010 -2006درجة الذكحوراه في فلضفة العلوم الضياصية  -

باملجال اإلاعرفي .  الشرف ألاولى مرثبةبحقذًر امحياز مع/ جامعة القاهرة- الضياصية

آلاثار الضياصية اإلاترثبة على اهضمام )في رصالة بعىوان  (صياصات اقحصادًة دولية)

(. 2008-2000)ألاردن إلاىظمة الحجارة العاإلاية 

الجامعة ألاردهية / 2001 – 1991درجة اإلااجضحير في العلوم الضياصية -

 1995درجة البكالوريوش في كلية الاقحصاد والعلوم ؤلادارية بحخصص علوم صياصية -

 .جامعة مؤثة1999-

الاقحصاد الضياس ي الذولي، القاهون الذولي، الىظم الذبلوماصية : الاهحمامات العلمية -

 .والقىصلية، ثحليل الضياصة الخارجية

 الذولية الرخصة شهادةى عل حاصل القاهرة جامعة/ 6/2007( TOEFL)حاصل على  -

 UNISCOاليووضكو مىظمة/ ICDL2009))الحاصوب لقيادة

العاإلاية  ؤلاصالمية العلوم جامعة- مركساللغات2013 / 4(اجحياز امححان الحوفل بىجاح -

 

 

 

 الذورات

هيئة اعحماد / معحمذ إلاؤصضات الحعليم العالي- دورة إعذاد مقيم جودة  جعليم عالي  -

 .21/1/2020-18بحاريخ . مؤصضات الحعليم العالي ألاردهية

 2014/ 10 لعضو الهيئة الحذريضية وؤلاعذاددورة الحأهيل  -

 جامعة مؤثة  -مركس ضبط الجودة

جامعة -مركس الاصخشارات وخذمة املجحمع/ 5 /2014( E-Learning)دورة الحعليم الالكترووي  -

 .العلوم ؤلاصالمية العاإلاية

ة للحوفل - جامعة العلوم ؤلاصالمية -مركس اللغات/ 3/2013 – 2012/ 11الذورة الححضيًر

 العاإلاية 

 جامعة العلوم ؤلاصالمية العاإلاية/ 2012 /11  لعضو الهيئة الحذريضية وؤلاعذاددورة الحأهيل  -

- ǀǀ17/11/2007 (اإلافوضية الضامية لالجئين)دورة حول اإلاركس القاهون بالالجئين  -

25/11/2007 

 8 /2007 – 9/2007 ( Printer)دورة كمبيوثر -

ة  -  الحذًث اللغات مركس/ 8 / 2000 – 10 /2001  (TOEFL)الذورة الححضيًر

 9 /2001 – 11 /2001  (Windows) الذورة الشاملة في قيادة الحاصوب -

 الحذًث اللغات مركس

-  
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 : العلمية الخبرات

 2018. جامعة مؤتة/ أستاذ مشارؾ في قسـ العمـو السياسية. 

 (. 2020- 2015)سنوات (5)جامعة مؤتة لػ / رئيس قسـ العمـو السياسية 

 2019-2018جامعة مؤتة / نائب عميد كمية العمـو االجتماعية. 

 (2016 -2015)جامعة مؤتة/ مدير ضبط الجودة ومعايير التعميـ في كمية العمـو االجتماعية 

 اإلشراؼ عمى إعداد امتحاف مادة التربية الوطنية المحوسب(E-Learning) /(.2019- 2015)جامعة مؤتة 

 2019-2015قسـ العمـو السياسية / مقرر ورئيس لجنة االنتخاب والفرز النتخابات اتحاد طمبة جامعة مؤتة. 

 2020ىيئة اعتماد مؤسسات التعميـ العالي األردنية - مقيـ جودة تعميـ عالي. 

 2020جامعة الشرؽ األوسط - رئيس لجنة تقييـ وضبط الجودة  في تقييـ كمية اآلداب والعمـو. 

 (14/9/2018 )جامعة مؤتة/ أستاذ مشارؾ في قسـ العمـو السياسية 

 (.14/9/2018- 14/9/2014)جامعة مؤتة / أستاذ مساعد في قسـ العمـو السياسية 

 (.2014-2012)جامعة العمـو اإلسالمية العالمية/أستاذ مساعد في قسـ العمـو السياسية 

  (2014-2013).جامعة العمـو اإلسالمية/مساعد عميد كمية اآلداب والعمـو 

 2013-2012).جامعة العمـو اإلسالمية/مساعد عميد كمية اآلداب والعمـو اإلنسانية والتربوية. 

  ( فصوؿ دراسية5)،( 2012- 2010الفصل الصيفي  )جامعة مؤتة / محاضر غير متفرغ في قسـ العمـو السياسية. 

 محكـ معتمد لدى العديد مف المجالت العممية المحمية والعربية واالجنبية . 

 (2012-2010). محاضر ُمعتمد لدى مركز إعداد القيادات الشبابية، المجمس األعمى لمشباب، األردف. 

 2014-2012نائب رئيس جمعية الياروت الخيرية. 

 (لـ تكتمل بسبب الحرب.)(2003- 2002)طالب دكتوراه سابق في كمية العمـو السياسية في جامعة بغداد 

 (2000يونيو - 2000يناير )الجامعة األردنية (د دمحم فضة.أ)مساعد بحث وتدريس في مرحمة الماجستير لمادة عالقات اقتصادية دولية 

 مدير برنامج الدراسات األفريقية، كمية االقتصاد والعمـو السياسية (إجالؿ رأفت. د.أ)مساعد بحث وتدريس في مرحمة الدكتوراه لمادة العالقات العربية األفريقية /
 (.2007يونيو -2006أكتوبر  )جامعة القاىرة

 جامعة / ، كمية االقتصاد والعمـو السياسية(رئيس قسـ العمـو السياسية- مصطفى عموو . د.أ)مساعد بحث وتدريس في مرحمة الدكتوراه لمادة نظرية العالقات الدولية
 (.2007يونيو - 2007نوفمبر  )القاىرة

 :عضوية اللجان العلمية وخدمة المجتمع المحلي 

 (.2021-2019)عضو مجمس أمناء جائزة أفضل كتاب عف تاريخ األردف 

 2021جامعة آؿ البيت / عضو الييئة العممية لمؤتمر مئوية الدوؿ األردنية. 

  2019عضو الييئة العممية في مجمة دفاتر القانوف والسياسة في جامعة ورقمة الجزائرية. 

  2017كمية الدفاع الوطني وجامعة مؤتة / اإلعداد والتخطيط لبرنامج الماجستير في التطرؼ واإلرىابفي عضو رئيسي. 

 2017جامعة مؤتة /  إنشاء مركز دراسات التطرؼ واإلرىاب لمشروععضو لجنة لإلعداد .
 2019-2016جامعة مؤتة / عضو لجنة التحقيق في قضايا الطمبة في كمية العمـو االجتماعية. 

 2017جامعة مؤتة / عضو لجنة اإلشراؼ عمى استحداث مركز دراسات التطرؼ واإلرىاب. 

 2017كمية الدفاع الوطني وجامعة مؤتة / عضو لجنة الخطة في استحداث برنامج الماجستير في دراسات التطرؼ واإلرىاب. 

 2016 مايو 3-2جامعة مؤتة،  (مشروع النيضة العربية: مئوية اللورة العربية الكبرى  )عضو المجنة التحضيرية لمؤتمر الوطني األوؿ. 

 2017 نيساف 5-3جامعة مؤتة،  (الواقع والتحديات: السياحة العربية )عضو المجنة التحضيرية لمؤتمر. 

 2018 ابريل 25-23جامعة مؤتة، / كمية الدراسات العميا/ عضو المجنة التحضيرية لمؤتمر الدولي لالستراتيجيات الوطنية لمواجية التطرؼ واإلرىاب. 

  2007 (جامعة القاىرة)عضو سابق في مركز البحوث والدراسات السياسية واإلستراتيجية. 

 2011 عضو ممتقى الكرؾ لحممة الشيادات العميا. 

  (جامعة القاىرة)سابق في مركز الدراسات العربية األفريقية-عضو. 

 2007 (مكتبة اإلسكندرية )عضو في منتدى الشباب العربي. 

 2007(جامعة الدوؿ العربية)عضو في مؤتمر اإلصالح العربي. 

 2009(منتدى الفكر العربي )عضو في مؤتمر الشباب العربي. 

  2018عضو جمعية أبناء المجالي. 
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  2017عضو رابطة شباب القصر. 

 : وخدمة المجتمع المحليمشارك في العديد من المؤتمرات والندوات المحلية واإلقليمية والدولية

 2006ديسمبر  (مركز الدراسات األفريقية، جامعة القاىرة)ندوة حوؿ أزمة دارفور. 

 ،2007مارس  (مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية، جامعة القاىرة )مؤتمر حوؿ تداعيات العدواف اإلسرائيمي عمى لبناف. 

 2008مارس  (مكتبة اإلسكندرية، مصر)منتدى الشباب العربي اللالث. 

 2008مارس  (مكتبة اإلسكندرية، مصر)مؤتمر اإلصالح العربي السادس. 

 2008فبراير  (مركز حقوؽ اإلنساف والديمقراطية، جامعة القاىرة )ندوة حقوؽ اإلنساف والديمقراطية. 

  2008ابريل  (مركز الدراسات األسيوية، جامعة القاىرة )تجربة األمـ المتحدة: ندوة بناء المنظمات في عالـ متغير. 

 2008مايو  (كمية االقتصاد، جامعة القاىرة )مؤتمر التطورات السياسية واالقتصادية في مصر خالؿ مائة عاـ. 

 2008تموز  (منتدى الفكر العربي، عماف )مؤتمر الشباب العربي اللالث . 

 2009فبراير  (مكتبة اإلسكندرية، مصر)مؤتمر الشباب العربي الرابع. 

 2010فبراير  (جامعة القاىرة- كمية االقتصاد والعمـو السياسية/ برنامج الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف)ورشة عمل حوؿ تجديد مضموف الخطاب الديني. 

 2010جامعة القاىرة، مارس / مؤتمر كمية االقتصاد والعمـو السياسية لتطوير ميارات تدريس العمـو السياسية. 

  2010مؤتمر الشباب مف أجل التغيير، مركز إعداد القيادات الشبابية، المجمس األعمى لمشباب، عماف، أكتوبر المشاركة في . 

  2010نوفمبر . مؤتمر الحاكميو الرشيدة في األردف، مركز إعداد القيادات الشبابية، المجمس األعمى لمشباب، عمافالمشاركة في . 

  دارة التغيير، مركز إعداد القيادات الشبابية المجمس األعمى لمشباب، عمافالمشاركة في  ، 2011 فبراير 27- يناير31. ندوة القيادات الشبابية وا 

  ابريل . ، مركز ىيئة شباب كمنا األردف، المركز الوطني لدراسة التربية الوطنية، عماف(تطمعات الشباب في اإلصالح السياسي )الورشة الحوارية المشاركة في
2011 . 

  2012 ديسمبر 22-  ديسمبر20مؤتمر األمف اإلنساني والحراؾ المجتمعي، جامعة مؤتة، الكرؾ، المشاركة في. 

  2013 يونيو 13-12موتمر الوطف العربي في ظل التغيرات الناجمة عف الربيع العربي، جامعة العمـو التطبيقية، المشاركة في. 

  2014 يناير 25- يناير22جامعة مؤتة، الكرؾ، / مؤتمر األمف والمواطنة واليوية الوطنيةالمشاركة في. 

  العولمة وتحدياتيا عمى العالـ" ، بعنواف2015إلقاء محاضرة في كمية القيادة واألركاف األردنية، أيموؿ." 

  2016ابريل ". التطرؼ واإلرىاب وكيفية مواجية األردف لو" محاضرة لطالبات مدرسة أروى اللانوية في محافظة الكرؾ، بعنوافإلقاء. 

  2016 مايو 3-2مشروع النيضة العربية، جامعة مؤتة، : مؤتمر مئوية اللورة العربية الكبرى المشاركة في. 

 2017مارس . جامعة مؤتة/ المشاركة في ندوة الالمركزية وتطبيقيا في األردف، قسـ العمـو السياسية. 

  2017ابريل .  ومستقبل السياسة األمريكية في المنطقة العربية2017االنتخابات األمريكية " المشاركة في ندوة . 

  2017المشاركة في أعماؿ المؤتمر الوطني الطالبي لألوراؽ النقاشية الممكية السبعة، مدرسة نور الحسيف، الكرؾ، ابريل. 

 2017 ابريل 6-3جامعة مؤتة، / كمية العمـو االجتماعية/ : المشاركة في مؤتمر السياحة العربية الدولي األوؿ. 

  2018 ابريل 16-13جامعة مؤتة، / كمية العمـو االجتماعية"/ ترالنا بيف االستدامة واألزمات" المشاركة في المؤتمر الدولي. 

 2018 ابريل 25-23جامعة مؤتة، / كمية الدراسات العميا/ المشاركة في المؤتمر الدولي لإلستراتيجيات الوطنية في مواجية التطرؼ واإلرىاب. 

 2019كمية األمير حسيف بف عبدهللا لمدراسات الدولية، الجامعة األردنية ابريل  (نحو اطار عاـ لمدراسات السياسية في األردف)المشاركة في أعماؿ اليـو العممي. 

 2019مايو . جامعة مؤتة- المشاركة في ندوة اإلرىاب والتطرؼ ولقافة الشباب األردني، قسـ العمـو السياسية. 

 عبر تطبيق" التداعيات واآللار: تأليرات فيروس كورونا" المشاركة في ندوة حوؿ ZOOM  كمية األمير حسيف بف عبدهللا لمدراسات الدولية، الجامعة األردنية 
 .2020ابريل 

 :المؤلفات العلمية

 2021، اصدار دار ورد األردنية لمنشر والتوزيع (دراسة في العالقات االقتصادية الدولية: الوجيز في النظاـ االقتصادو الدولي)تأليف كتاب. 

 2018كنوز المعرفة، . (مبادئ عمـ السياسة )المشاركة في تأليف كتاب .
 قميمية معاصرة )تأليف مساؽ مادة  .2017. جامعة مؤتة/ قسـ العمـو السياسية (قضايا دولية وا 

 2012قسـ العمـو السياسية، جامعة مؤتة،  (نظـ دبموماسية وقنصمية )تأليف مساؽ. 

 2015، قسـ العمـو السياسية، جامعة مؤتة (العمـ العربي في السياسة الدولية)تأليف مساؽ. 

  2015تأليف مساؽ حمقة بحث في الدبموماسية. 
  (.جامعة القاىرة.)(2008). (دراسة بحلية: قراءة في قضايا العالقات الدولية )تأليف كتاب 

  (.غير منشور.)(2005). (خواطر وقصائد: عمى ىوامش الحقيقة )تأليف كتاب 



4 
 

  (.2003منشور )..(الموجز في قواعد المغة اإلنجميزية )تأليف كتاب 

  2012منشور، األكاديميوف لمنشر والتوزيع، عماف، األردف،  (الوجيز في القانوف الدولي اإلنساني )تأليف كتاب. 

 (.عماف/جميس الزماف لمنشر والتوزيع )(2013منشور)(الر سياسات تحرير التجارة الخارجية عمى األردف )تأليف كتاب 

  2014المادة المقررة لطمبة جامعة العمـو اإلسالمية العالمية، دار كنوز المعرفة - (التربية الوطنية)المشاركة في تأليف كتاب. 

 جامعة مؤتة / قسـ العمـو السياسية- طمبة الدكتوراه في العمـو السياسية/ النجاح في مادة النظاـ السياسي واالقتصادو الدولي: المشاريع البحثية التطبيقية
طالب مف خالؿ المادة البحاث  (9)نشر كتاب متخصص في النظاـ االقتصادو الدولي، باالضافة إلى نشر : النتيجة)، 2020-2019لمفصل الدراسي اللاني 

 .(عممية محكمة في مجالت عالمية

 : المنشورة األبحاث العلمية المحكمة

 مجلت علىم حالة دراصة، ( 2019-2011)أثر العامل الخارجي في التىجه الدًمقراطي في ألاردن فترة الربيع العربي)دراصة علمية محكمة

 .2021، مجلط اليشر العلمي، جامعة الكويد، إجتماعيت

 مركس دراصات املجلت العربيت للعلىم الصياشيت، (املىظىر الصياس ي لالمن الىطني ألاردوي في مىاجهت فيروس كىروها)دراصة علمية محكمة ،

 .2021 العربية للعلوم الضياصية، بيروت، شحاء الجمعيةالوحذة العربية و

 2011)الخطاب الصياس ي العربي في ظل الربيع العربي: الاججاهاث العامت في دراشت العالم العربي في الصياشت الدوليت)دراصة علمية محكمة-

 .2020. ، الجامعة ألاردهيةمجلت دراشاث في العلىم إلاوصاهيت وإلاجتماعيت ،(2019

 جامعة املجلت ألاردهيت في القاهىن والعلىم الصياشيت، (درجت الىعي الصياس ي لطلبت جامعت مؤجت ججاة التطرف وإلارهاب)دراصة علمية محكمة ،

 .2020مؤثة، 

 املجلت ألاردهيت في القاهىن والعلىم ، (2018-2011)ألاردن حالت دراشت: املىظىر الصياس ي في مىاجهت التطرف وإلارهاب)دراصة علمية محكمة

 .2019، جامعة مؤثة، الصياشيت

 جامعة مؤثة، املجلت ألاردهيت في القاهىن والعلىم الصياشيت، (أثر العامل الدًني في إشرائيل على التصىيت الصلميت )دراصة علمية محكمة ،

2018. 

 العلىم إلاوصاهيت والعلىم مجلت دراشاث ،(دراشت في الحالت العراقيت (2014-2003)قراراث مؤجمر القمت العربيت )دراصة بحثية محكمة 

 .2017الجامعة ألاردهية، / 44 مجلذ 1، ملحق الاجتماعيت

 مجلت علىم  ،(دراشت هظريت في العىامل الداخليت والخارجيت: أثر حريت التجارة الدوليت في التحىل الدًمقراطي)دراصة بحثية محكمة

 .2015 جامعة الكويد،،، مجلط اليشر العلمياجتماعيت

 2015 ًوليو  القاهرة،جامعة ألازهر،،مجلت كليت التربيت ،(دراشت هظريت: إلاصالح الصياس ي والاقتصادي في ألاردن)دراصة بحثية محكمة. 

 جامعة قاصذي مرباح مجلت دفاجر القاهىن والصياشت ،(أثر الحركاث الاحتجاجيت في ألاردن في الاشتقرار الصياس ي)دراصة بحثية محكمة ،

 .2015الجسائرية، ًوليو 

 دراشت في الاعتباراث : (2012-2008)مىقف القاهىن الدولي إلاوصاوي من الاعتداءاث إلاشرائيليت على قطاع غزة)دراصة بحثية محكمة

، ربيع 41، الجمعية العربية للعلوم الضياصية ومركس دراصات الوحذة العربية، بيروت، العذد املجلت العربيت للعلىم الصياشيت ،(الصياشيت

2014. 

 العذد مجلت جامعت ألاهبار للعلىم القاهىهيت والصياشيت ،(قراءة في مؤشر مكافحت الفصاد: الحكم الرشيد في ألاردن)دراصة بحثية محكمة ،

 .2013، صبحمبر 8، مجلذ 124

 الجمعية العربية املجلت العربيت للعلىم الصياشيت، (دراشت في املطالب والاشتجابت: الحركاث الاحتجاجيت في ألاردن)دراصة بحثية محكمة ،

 .2013، ربيع 38للعلوم الضياصية ومركس دراصات الوحذة العربية، بيروت، العذد 

  2009، أكحوبر (43)، أمضتردام، العذدمجلت علىم إوصاهيت. (مابين الىظريت والتطبيق: التجربت ألاردهيت في إلاصالح)دراصة بحثية محكمة. 

  ميشور بمجلة شؤون عربية، ألاماهة العامة لجامعة الذول ،(ضرورة داخليت أم مطلب خارجي: إلاصالح في املىطقت العربيت )دراصة بحثية محكمة 

 .2008، خريف (35)العربية، القاهرة، العذد 

  (39)،  أمضتردام، العذد مجلت علىم إوصاهيت ،(2006-1948)دراشت في الصراع العربي إلاشرائيلي: دور الدًن في إشرائيل )دراصة بحثية محكمة  ،

 .2008خريف 

 مركس ألاهرام للذراصات الضياصية مجلت الصياشت الدوليت، (مابين إلاهفراج والتعقيد: الصراع العربي إلاشرائيلي)دراصة بحثية ميشورة ،

 .2008أكحوبر . والاصتراثيجية، القاهرة

 “Coronaviruse Political and Economic Repercussions on World Order” Palarch’s Journal Of Archaeology Of 

Egypt/Egyptology, Vol. 18, Platform and Workflow by OJS/PKP. 1/2021. 
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 " Jordanian foreign Policy in confrontation with Extremism and Terrorism: the International Alliance is a Model ". Journal 

of Politics and Law, Canadian Center of Science and Education, October, 2019. 

 "The Arab Spring Crisis and the Democratic Trend in Jordan". Journal of Politics and Law, Canadian Center of Science and 

Education, V 11, August 2018. 

 "Precariousnesses of Regional Instability on the Arab Tourism 2011-2016", The World Applied Sciences Journal, Idosi 

Esquire(ISSN 1818-4952 ), N, 35 (11): 2424-2432, 2017. 

 "United States of America’s Strategy Towards the Arab East: Iraq is a Model", International Journal of Humanities and 

Social Science, Volume 7.Number 7. ISSN 2220-8488 (Print), 2221-0989 (Online), Center for Promoting Ideas, 

USA.www.ijhssnet.com. July 2017. 

 :األوراق العلمية المحكمة

 أكتوبر 2-30في مؤتمر الشباب مف أجل التغيير، المنعقد في مركز إعداد القيادات الشبابية خالؿ الفترة  (الحوار واللقافة الديمقراطية)ورقة عمل بعنواف 
 . ، المجمس األعمى لمشباب، عماف2010

 في مؤتمر الحاكميو الرشيده في األردف، المنعقد في مركز اعداد القيادات الشبابية خالؿ  (الحكـ الرشيد في األردف والتطور الديمقراطي )ورقة عمل بعنواف
 .، المجمس األعمى لمشباب، عماف2010 نوفمبر 27-25الفترة 

 دارة التغيير، المنعقد في مركز  ((دراسة حالة تونس ومصر)دور الحوار واللقافة الديمقراطية في التغيير )ورقة عمل بعنواف في ندوة القيادات الشبابية وا 
 .، المجمس األعمى لمشباب، عماف2011 فبراير 27- يناير31اعداد القيادات الشبابية خالؿ الفترة 

 المنعقدة في مركز ىيئة (تطمعات الشباب في اإلصالح السياسي )في الورشة الحوارية  (الحكـ الرشيد ودوره في اإلصالح السياسي )ورقة عمل بعنواف ،
 .المركز الوطني لدراسة التربية الوطنية، عماف. 2011 ابريل 29شباب كمنا األردف في 

 22-  ديسمبر20، جامعة مؤتة، الكرؾ، (األمف اإلنساني والحراؾ المجتمعي)في مؤتمر  (الحكـ الرشيد في األردف ومكافحة الفساد)ورقة عمل بعنواف 
 .2012ديسمبر 

 13-12، جامعة العمـو التطبيقية، (الوطف في ظل التغيرات الناجمة عف الربيع العربي)في المؤتمر الدولي  (الحراؾ السياسي في األردف)ورقة عمل بعنواف 
 .2013يونيو 

 25-22جامعة مؤتة،  (األمف والمواطنة واليوية الوطنية)المؤتمر الدولي (ألر الحركات االحتجاجية في األردف عمى االستقرار السياسي)ورقة عمل بعنواف 
 . 2014يناير 

 (مشروع النيضة العربية: مئوية اللورة العربية الكبرى  )المؤتمر الوطني األوؿ (ألر اللورة العربية الكبرى عمى السياسة الخارجية األردنية )ورقة عمل بعنواف 
 .2016 مايو 3-2جامعة مؤتة، 

 جامعة مؤتة، / كمية العمـو االجتماعية/ : مؤتمر السياحة العربية الدولي األوؿ (تداعيات عدـ االستقرار اإلقميمي عمى السياحة العربية )ورقة عمل بعنواف
 .2017 ابريل 3-6

 المؤتمر الدولي لالستراتيجيات الوطنية في (2017-2011دراسة حالة األردف : المنظور السياسي في مواجية التطرؼ واإلرىاب)ورقة عمل بعنواف ،
 .2018 ابريل 25-23جامعة مؤتة، - كمية الدراسات العميا/ مواجية التطرؼ واإلرىاب

 كمية  (نحو اطار عاـ لمدراسات السياسية في األردف)في أعماؿ اليـو العممي (الواقع والتحديات: الدراسات العميا في العمـو السياسية)ورقة عمل بعنواف
 .2019األمير حسيف بف عبدهللا لمدراسات الدولية، الجامعة األردنية ابريل 

 :مشرفًا ورئيسًا على الرسائل العلمية التالية

 2016. جامعة مؤتة/ ماجستير عالقات دولية/ العالقات اإليرانية اإلسرائيمية: الطالبة شيماء الطراونة. 

 2016. جامعة مؤتة/ ماجستير عالقات دولية/ الر االتفاؽ النووو اإليراني عمى األمف القومي العربي: الطالب عبدهللا أبو وندو. 

 2016جامعة مؤتة، / ماجستير عالقات دولية/ (2015-2011)ألر المتغيرات اإلقميمية في االستقرار السياسي في األردف: الطالبة اغادير الطراونة. 

 2016. جامعة مؤتة/ دكتوراه عمـو سياسية/ دراسة في االعتبارات السياسية: موقف القانوف الدولي اإلنساني مف األزمة السورية: الطالب أشرؼ عواد الخرشة. 

 2016. جامعة مؤتة/ دكتوراه عمـو سياسية/ (2016-2011)السياسة الخارجية الفرنسية تجاه المنطقة العربية : الطالب حمزة عبدالحفيظ المجالي. 

 2016جامعة مؤتة / دكتوراه عمـو سياسية/ (2017-2011)تداعيات أزمة الالجئيف السورييف عمى األمف األوروبي: الطالب أسعد المصاصمة. 

 2016جامعة مؤتة / دكتوراه عمـو سياسية/ (2017-2011)تداعيات األزمة السورية عمى القضية الكردية: الطالب طارؽ الرواشدة. 

 دكتوراه عمـو سياسية/ دراسة في األداة الدبموماسية: (2017-2010)ألر المساعدات الخارجية عمى االستقرار السياسي في األردف: الطالب عبدهللا الضالعيف /

http://www.ijhssnet.com/
http://www.ijhssnet.com/
http://www.ijhssnet.com/
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 .2016جامعة مؤتة 

 2017جامعة مؤتة / ، دكتوراه عمـو سياسية(2017-2011)السياسة األردنية في مواجية التطرؼ واإلرىاب: الطالب صداـ الحجاحجة. 

  2017جامعة مؤتة / ، دكتوراه عمـو سياسية(2017-2011 )دور النخبة الحاكمة في اإلصالح السياسي في األردف،: الطالب حاتـ الجازو. 

 2017جامعة مؤتة / اإلصالح السياسي في األوراؽ النقاشية الممكية، دكتوراه عمـو سياسية: الطالب نايف الرقاد .
 جامعة / يف لدولة األمارات العربية لدى دوؿ مجمس التعاوف الخميجي، رسالة ماجستير عالقات دوليةوالدور اإلعالمي لممملميف الدبموماس: الطالبة حنيف ليدار

 .2017مؤتة 

 2017جامعة مؤتة / ، رسالة ماجستير عالقات دولية2017-2003 تجاه العراؽ األردنيةالسياسة الخارجية : الطالبة الرا المعايطة. 

 2017جامعة مؤتة / ، رسالة ماجستير عالقات دولية2017-2011السياسة الخارجية التركية تجاه المنطقة العربية : الطالبة غيداء الشحاتيت. 

 جامعة مؤتة / ، رسالة ماجستير عالقات دولية(2017-2002)دراسة حالة تركيا: ألر التنمية االقتصادية في التحوؿ الديمقراطي: الطالب إبراىيـ حجازيف
2017. 

 مستقبل امدادات الطاقة في مضيقي ىرمز وباب : دراسة حالة: جيوسياسية المضايق البحرية وألرىا في الصراع في المشرؽ العربي: الطالب خالد األسمر
 .2018جامعة مؤتة / ، رسالة ماجستير(2018-2003)المندب

 2018جامعة مؤتة / رسالة ماجستير. (2018-1948)العامل الديني في إسرائيل نجاح وفشل الحكومات االئتالفية : الطالب يوسف الشقاحيف. 

 رسالة . دراسة في االعتبارات السياسية: (2018-2011)موقف القانوف الدولي اإلنساني مف انتياكات األعياف اللقافية في األزمة السورية: الطالبة عال حماد
 .2018جامعة مؤتة / ماجستير

 2018جامعة مؤتة / رسالة ماجستير. (2018-2011)السياسة الخارجية المصرية تجاة المنطقة العربية: الطالبة شروؽ الجعافرة. 

 2018جامعة مؤتة / رسالة ماجستير. (2019-2011)السياسة الخارجية األردنية تجاة التسوية السممية الفمسطينية اإلسرائيمية: الطالبة إيماف الصعوب. 

 2019جامعة مؤتة / التداعيات السياسية والقانونية لالعتراؼ األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل، رسالة ماجستير: الطالبة ميا المواضية. 

 2019جامعة مؤتة / ، رسالة دكتوراه(2019-2007)السياسة الخارجية الفرنسية تجاه التسوية السممية في الشرؽ األوسط: الطالب بالؿ الرشايدة. 

  2019جامعة مؤتة / األبعاد القومية لوحدة سوريا لطبيعية كخيار أستراتيجي، رسالة دكتوراه: الطالب طارؽ خورو. 

 2019جامعة مؤتة / رسالة دكتوراه. دراسة حالة المدراس اللانوية في محافظة الكرؾ: دور المدرسة في التنشة السياسية: الطالب إبراىيـ الطراونة. 

 2019جامعة مؤتة /رسالة ماجستير. مبادرة الحزاـ والطريق نموذجاًا : (2020-1990)ألر التحوالت االقتصادية في بنية النظاـ الدولي: الطالب سمطاف الفالح. 

 2019جامعة مؤتة / ، رسالة ماجستير(2019-2011)األزمة السورية واليمنية في مؤتمرات القمة العربية: الطالب أحمد البيايضة. 

 ألر االشاعة في االستقرار السياسي في األردف مف وجية نظر أعضاء الييئة التدرسية في أقساـ العمـو السياسية في الجامعات األردنية، : الطالب منذر الجرادات
 .2020جامعة مؤتة / رسالة دكتوراه

 رسالة . (2021-2016)التداعيات السياسية واالقتصادية لمحرب التجارية األمريكية الصينية عمى النظاـ السياسي واالقتصادو الدولي: الطالب إبراىيـ حجازيف
 .2020جامعة مؤتة / دكتوراه

 جامعة / رسالة دكتوراه. العراؽ وسوريا ولبناف دراسة حالة: (2020-2011)ألر االقميات عمى االستقرار السياسي في المنطقة العربية: الطالب جماؿ الجبوؿ
 .2020مؤتة 

 رسالة دكتوراه. دراسة تحميمية: (2020-2013)محددات السموؾ التصويتي لمناخب في االنتخابات البرلمانية األردنية في الفترة: الطالب عواد السويميمييف /
 .2020جامعة مؤتة، 

 :المشاركة في مناقشة الرسائل الجامعية

 ألر " جامعة اليرموؾ، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة المناقشة والحكـ في رسالة الطالب عقمة أخور رشيد، في رسالة الماجستير في قسـ العمـو السياسية
 .2014مايو ". سياسات الطاقة األردنية عمى االستقرار السياسي في األردف

 الدور التركي ": جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة المناقشة والحكـ في رسالة الطالب طارؽ الرواشدة، في رسالة الماجستير في قسـ العمـو السياسية
 .2014 أغسطس 10. القضية الفمسطينية، والربيع العربي دراستي حالة: 2013-2002 القضايا العربية تجاه

 الموقف التركي ": جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة المناقشة والحكـ في رسالة الطالبة أمل عاشور، في رسالة الماجستير في قسـ العمـو السياسية
 .2014 أغسطس 14. مف األزمة السورية

 العالقات التركية ": جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة المناقشة والحكـ في رسالة الطالبة بناف سحيمات، في رسالة الماجستير في قسـ العمـو السياسية
 .2015نوفمبر . (2015-2002)األوروبية في عيد حزب العدالة والتنمية

 ألر اللورات ": جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة المناقشة والحكـ في رسالة الطالب حاتـ ابو قديرو، في رسالة الماجستير في قسـ العمـو السياسية
 .2015ديسمبر . المصرية عمى األمف اإلسرائيمي

 دور الدبموماسية ": جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة المناقشة والحكـ في رسالة الطالب خالد الحارلي، في رسالة الماجستير في قسـ العمـو السياسية
 .2016ابريل . الُعمانية في اللورات العربية
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 العالقات الروسية العربية ": جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة المناقشة والحكـ في رسالة نايل الميموف، في رسالة الماجستير في قسـ العمـو السياسية
  .2016ابريل . دراسة الحالة المصرية: 2011-2014

 العالقات الروسية ": جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة المناقشة والحكـ في رسالة الطالب دمحم ذنيبات، في رسالة الماجستير في قسـ العمـو السياسية
 .2016ابريل . التركية في عيد حزب العدالة والتنمية

 السياسة ": جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة المناقشة والحكـ في رسالة الطالب ابراىيـ النوايسو، في رسالة الماجستير في قسـ العمـو السياسية
 .2016يوليو . 2015-2011الخارجية الصينية تجاه الشرؽ األوسط 

 العالقات ": جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة المناقشة والحكـ في رسالة الطالب خالد المعاقبة، في رسالة الماجستير في قسـ العمـو السياسية
 .2016يوليو . 2015-2008السعودية اإليرانية 

 الدور الروسي ": جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة المناقشة والحكـ في رسالة الطالب دمحم الشبطات، في رسالة الماجستير في قسـ العمـو السياسية
 .2016يوليو . في سوريا والواقع الجديد في العالقات الدولية

 الخالفة في ": جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة المناقشة والحكـ في رسالة الطالب نياز المجالي، في رسالة الماجستير في قسـ العمـو السياسية
 .2016يوليو . "الفكر العربي اإلسالمي

 عالقة جماعة ": جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة المناقشة والحكـ في رسالة الطالب سعدوف المجالي، في رسالة الدكتوراه في قسـ العمـو السياسية
 .2016. أكتوبر.األخواف المسمميف في النظاـ السياسي األردني في عيد الممؾ عبدهللا اللاني ابف الحسيف  

 الدور اإلقميمي لتركيا ": جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة المناقشة والحكـ في رسالة الطالبة مي المرشد، في رسالة الدكتوراه في العمـو السياسية
 .2016، ديسمبر "(2002-2016)

 قوانيف االنتخابات األردنية وألرىا عمى ": جامعة مؤتة، بعنواف/ عضو لجنة المناقشة والحكـ في رسالة الطالب أنس طبيش، رسالة الدكتوراه في العمـو السياسية
 .2016، ديسمبر  "(2016-1989)النظاـ السياسي األردني

 الديمقراطية الغربية ": جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة المناقشة والحكـ في رسالة الطالب عبدالحكيـ القرالة، في رسالة الدكتوراه في العمـو السياسية
 .2016، ديسمبر "النظاـ السياسي التركي والنظاـ السياسي اإليراني  دراسة حالة  : وتطبيقاتيا في العالـ اإلسالمي

 األزمة السورية وألرىا ": جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة المناقشة والحكـ في رسالة الطالب أمجد المعايطة، في رسالة الدكتوراه في العمـو السياسية
 .2016، ديسمبر  "2016-2011في تحوالت العالقات األمريكية الروسية 

 أوجو التقارب والتباعد في العالقات ": جامعة مؤتة، بعنواف/ عضو لجنة المناقشة والحكـ في رسالة الطالب دمحم السبايمو، رسالة الدكتوراه في العمـو السياسية
 2017، فبراير " األزمة السورية تجاهالسعودية القطرية 

 مواقف الواليات ": جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة المناقشة والحكـ في رسالة الطالب حماد الخزاعمة، في رسالة الدكتوراه في العمـو السياسية
 .2017، فبراير   "(2017-2011) األزمة السوريةتجاهالمتحدة األمريكية وروسيا 

 انتياكات القانوف ": جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة المناقشة والحكـ في رسالة الطالب يوسف العرود، في رسالة الدكتوراه في العمـو السياسية
 .2017، فبراير  (2016-2011)الدولي اإلنساني في األزمة السورية 

 الموقف الروسي اإليراني ": جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة المناقشة والحكـ في رسالة الطالبة أمل عاشور، في رسالة الدكتوراه في العمـو السياسية
 .2017سوريا واليمف نموذجاًا، ابريل  (2016-2010)تجاه اللورات العربية خالؿ الحقبة

 ألر األزمة السورية ": جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة المناقشة والحكـ في رسالة الطالبة سحر الطراونو، في رسالة الدكتوراه في العمـو السياسية
 .2017، ابريل  (2016-2011)عمى العالقات التركية الروسية

 معضمة األمف القومي ": جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة المناقشة والحكـ في رسالة الطالبة رانيا العابد، في رسالة الدكتوراه في العمـو السياسية
 .2017، ابريل (2017-2011)األزمة السورية دراسة حالة: العربي والتدخل الدولي

 ألر األزمة اليمنية ": جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة المناقشة والحكـ في رسالة الطالب محمود الكركي، في رسالة الدكتوراه في العمـو السياسية
 .2017، ابريل (2016-2011)عمى العالقات السعودية اإليرانية

 ألر انضماـ األردف ": جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة المناقشة والحكـ في رسالة الطالب أمجد الخريشة، في رسالة الدكتوراه في العمـو السياسية
 .2017، ابريل (2016-2000)لمنظمة التجارة العالمية في تحقيق التنمية السياسية

 الر المجوء السورو في ": جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة المناقشة والحكـ في رسالة الطالب باسـ الدىامشة، في رسالة الدكتوراه في العمـو السياسية
. 2017، آب (2017-2011)السياسة األردنية

 تداعيات اإلقميمية ": جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة المناقشة والحكـ في رسالة الطالب برجس السرحاف، في رسالة الدكتوراه في العمـو السياسية
. 2017، آب (2017-2011)والدولية في االستقرار السياسي في المممكة العربية السعودية 

 اإلستراتيجية ": جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة المناقشة والحكـ في رسالة الطالب عصاـ المجالي، في رسالة الدكتوراه في العمـو السياسية
. 2017، آب (2007-2001)دراسة في الحرب االستباقية:  بوش االبفجاألمريكية في عيدة الرئيس األمريكي جور

 التحوالت في ": جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة المناقشة والحكـ في رسالة الطالب صالح المواضية، في رسالة الدكتوراه في العمـو السياسية
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 .2017، آب (2017-2001)اإلستراتيجية األمريكية في المنطقة العربية

  ألر األزمة السورية ": جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ ، في رسالة الدكتوراه في العمـو السياسيةعادؿ الحناحنةعضو لجنة المناقشة والحكـ في رسالة الطالب
 .2017 نوفمبر، عمى العالقات األمريكية الروسية 

  المواطنة في الفكر ": جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ ، في رسالة الدكتوراه في العمـو السياسيةأماني الشوبكيعضو لجنة المناقشة والحكـ في رسالة الطالب
 .2017 نوفمبر، السياسي الغربي

 التدخل الدولي " جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة الحكـ في مناقشة رسالة الطالب الحارث الحاللمة ، في رسالة الدكتوراه  في قسـ العمـو السياسية
 .2017نوفمبر  ".  (2017-2011)في دوؿ المنطقة العربية

 الخطاب السياسي " جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة الحكـ في مناقشة رسالة الطالب راكاف الفاعورو ، في رسالة الدكتوراه  في قسـ العمـو السياسية
 .2017ديسمبر  ".  (2017-2011)األردني تجاه مفيـو الدولة المدنية

 الدور اإليراني في " جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة الحكـ في مناقشة رسالة الطالب ىاني السرحاف ، في رسالة الدكتوراه  في قسـ العمـو السياسية
 .2017ديسمبر  ". (العراؽ دراسة حالة)2017-2003المنطقة العربية في الفترة 

 دور مؤسسات " جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة الحكـ في مناقشة رسالة الطالب معاذ البطوش ، في رسالة الدكتوراه  في قسـ العمـو السياسية
 2017ديسمبر  ". (2016-1989األردف حالة دراسة  )التنشئة السياسية في ترسيخ الديمقراطية

 دور المنظمات " جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة الحكـ في مناقشة رسالة الطالب أحمد السواعير ، في رسالة الدكتوراه  في قسـ العمـو السياسية
 .2017أكتوبر ". منظمة التعاوف اإلسالمي وجامعة الدوؿ العربية : اإلقميمية في فض النزاعات بيف أعضائيا، دراسة مقارنة

 تألير األقميات عمى " جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة الحكـ في مناقشة رسالة الطالب عبدهللا الزبف ، في رسالة الدكتوراه  في قسـ العمـو السياسية
 .2017أكتوبر ". (دراسة حالة األقمية الكردية )األمف القومي العربي

 ألر الربيع العربي عمى "  جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة الحكـ في مناقشة رسالة الطالبة ميا الفايز ، في رسالة الدكتوراه  في قسـ العمـو السياسية
 .2017نوفمبر  ". ( 2017- 2011)السياسة الخارجية األمريكية تجاه المممكة األردنية الياشمية

 انعكاسات األزمة "جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة الحكـ في مناقشة رسالة الطالب فالح المطيرو ، في رسالة الدكتوراه  في قسـ العمـو السياسية
 2017ديسمبر  ".  (2017-2014)اليمنية عمى أمف دوؿ الخميج العربي

 ألر تداعيات لورات " جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة الحكـ في مناقشة رسالة الطالب قيس عويسات، في رسالة الدكتوراه  في قسـ العمـو السياسية
 2017ديسمبر   ". (2017-2011)الربيع العربي عمى األمف القومي العربي

 األزمة السورية " جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة الحكـ في مناقشة رسالة الطالب دمحم الضمور ، في رسالة الدكتوراه  في قسـ العمـو السياسية
 .2017ديسمبر   ". (2017-2011)وتداعياتيا عمى األمف القومي العربي

  ،ألر الربيع العربي في " جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ في رسالة الدكتوراه في قسـ العمـو السياسيةعضو لجنة الحكـ في رسالة الطالب عبدالرحمف النصرات
 .2017ديسمبر". (2017-2011)التحوؿ الديمقراطي في تونس

 الدولة المدنية في "  جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة الحكـ في مناقشة رسالة الطالب يوسف الزيوف ، في رسالة الدكتوراه  في قسـ العمـو السياسية
 2017ديسمبر ". الفكر السياسي العربي اإلسالمي 

 السياسة الخارجية " جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة الحكـ في مناقشة رسالة الطالب عمي العدواف ، في رسالة الدكتوراه  في قسـ العمـو السياسية
 2017ديسمبر  ".   (2016-2010) تنظيـ داعش دراسة حالة: التنظيمات اإلرىابية العابرة لمحدودتجاهاألردنية 

 التنافس األمريكي" جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة الحكـ في مناقشة رسالة الطالب دمحم برىـ ، في رسالة الدكتوراه  في قسـ العمـو السياسية -
  .2017ديسمبر ".  الروسي في أسيا الوسطى  

 دور مؤسسات " جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة الحكـ في مناقشة رسالة الطالب عمي الطراونة ، في رسالة الدكتوراه  في قسـ العمـو السياسية
 .2018مارس  ".  (2017-2011)" دراسة حالة تونس ومصر " المجتمع المدني في التحوؿ الديمقراطي

 ألر لورات الربيع " جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة الحكـ في مناقشة رسالة الطالبة مروى البستنجي ، في رسالة الدكتوراه  في قسـ العمـو السياسية
 .2018ابريل ".  العربي في تعظيـ دور الفاعميف الجدد مف غير الدوؿ مف وجية نظر النخبة السياسية األردنية  

 تداعيات استفتاء " جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة الحكـ في مناقشة رسالة الطالب عبدهللا الفراية، في رسالة الماجستير في قسـ العمـو السياسية
 2018 مارس"". إقميـ كردستاف عمى دولة العراؽ

 ألر التغير في " جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/  ، في رسالة الدكتوراه  في قسـ العمـو السياسية بشير كريشاف عضو لجنة الحكـ في مناقشة رسالة الطالب
 .2018 ابريل". 2017-1989القيادة السياسية عمى المشاركة السياسية لممرأة األردنية خالؿ الفترة 

 الجيود الدولية "جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/  ، في رسالة الدكتوراه  في قسـ العمـو السياسية دمحم لائر مبيضيفعضو لجنة الحكـ في مناقشة رسالة الطالب 
 .2018 ابريل ". 2017-2011األردف دراسة حالة : واإلقميمية في مكافحة التطرؼ واإلرىاب

 ألر التعديالت " جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ ، في رسالة الدكتوراه في قسـ العمـو السياسيةة أماني رياالتعضو لجنة الحكـ في مناقشة رسالة الطالب
 .2018 ابريل". 2017-2011الدستورية عمى اإلصالح السياسي في األردف 
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 تألير األحزاب " ، والموسومة بعنوافالجامعة األردنية/ في قسـ العمـو السياسية الماجستير ، في رسالة أحمد عيسىعضو لجنة الحكـ في مناقشة رسالة الطالب
 .2018 يوليو". الدينية واليمينية اإلسرائيمية تجاة المسجد األقصى

 الر التنمية االقتصادية " جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ ، في رسالة الدكتوراه في قسـ العمـو السياسية نايف الشرعةعضو لجنة الحكـ في مناقشة رسالة الطالب
 .2018 يوليو". دراسة حالة البحريف: في التحوؿ الديمقراطي

 التنافس الروسي مع " جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ ، في رسالة الدكتوراه في قسـ العمـو السياسية دمحم الخاليمةعضو لجنة الحكـ في مناقشة رسالة الطالب
 .2018 نوفمبر". فرنسا والمانيا دراسة حالة: دوؿ االتحاد األوروبي

 لورات الربيع العربي " جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ ، في رسالة الدكتوراه في قسـ العمـو السياسية دمحمد الشوابكةعضو لجنة الحكـ في مناقشة رسالة الطالب
 .2018 نوفمبر. األردف ومصر دراسة حالة: وألرىا عمى التحوؿ الديمقراطي ما بيف الممكية والجميورية

  ،اإلصالح السياسي في فكر " جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ في رسالة الدكتوراه في قسـ العمـو السياسيةعضو لجنة الحكـ في رسالة الطالب ابراىيـ الصرايرة
 .2018 نوفبمر". ابف رشد

  ،المواطنة والدولة المدنية في "جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ في رسالة الدكتوراه في قسـ العمـو السياسيةعضو لجنة الحكـ في رسالة الطالب باسل بصبوص 
 .2018 نوفبمر ". (2017-1999)مسيرة االصالح السياسي في األردف

 العالقات األمريكية مع دوؿ : " جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة مناقشة في رسالة الطالب خالد لبيتات، في رسالة الدكتوراه في قسـ العمـو السياسية
 2018ديسمبر . (2018-2008)مصر والمغرب دراسة حالة: شماؿ أفريقيا

 ألر االستراتيجية اإلسرائيمية : "جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة مناقشة في رسالة الطالب بشير النجاب في رسالة الدكتوراه في قسـ العمـو السياسية
 .2018ديسمبر ". (2017-2008)تجاة األمف القومي العربي

 جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة المناقشة في رسالة الطالبة فاطمة العمرات في رسالة الماجستير في العالقات الدولية في قسـ العمـو السياسية :
 . 2018، ديسمبر (2018-2011 )ابعاد العالقات الروسية االيرانية عمى األمف القومي العربي

 جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة المناقشة في رسالة الطالب ماىر المعايطة في رسالة الماجستير في العالقات الدولية في قسـ العمـو السياسية :
 . 2019، مايو (2018-2003)اشكالية التدخل اإليراني في العراؽ مف منظور سياسي قانوني لمفترة

 األمف القومي وعالقتو : جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة المناقشة في رسالة الطالب أحمد المال في رسالة الدكتوراه في قسـ العمـو السياسية
 . 2019، ابريل (2018-2001)بالسياسة الخارجية لمواليات المتحدة األمريكية خالؿ الفترة

 جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف اآللار / عضو لجنة المناقشة في رسالة الطالبة رواف الطراونة في رسالة الماجستير في العالقات الدولية في قسـ العمـو السياسية
 . 2019، ابريل (2018-1999)األردف دراسة حالة خالؿ الفترة: السياسية واالقتصادية لسياسات صندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي عمى دوؿ العالـ اللالث

 السياسة الخارجية لدوؿ االتحاد : جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة المناقشة في رسالة الطالبة أماؿ نجـ في رسالة الدكتوراه في قسـ العمـو السياسية
 . 2019، ابريل (2018-2001)فرنسا وايطاليا تجاة التطورات السياسية في ليبيا : األوروبي

 جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة المناقشة في رسالة الطالبة نادية خميفات في رسالة الماجستير في العالقات الدولية في قسـ العمـو السياسية :
 . 2019تداعيات األزمة القطرية الخميجية عمى المنطقة العربية ، آب 

 جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة المناقشة في رسالة الطالب جميل القرالة في رسالة الماجستير في العالقات الدولية في قسـ العمـو السياسية :
 . 2019، آب (2018-2002 )الخطاب السياسي األردني تجاه القضية الفمسطينية

 جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة المناقشة في رسالة الطاؿ فيد الصرايره في رسالة الماجستير في العالقات الدولية في قسـ العمـو السياسية :
 .2019العالقات األمريكية اإليرانية في فترة الرئيس دونالد ترامب، آب 

 جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة المناقشة في رسالة الطالب حسيف العدواف في رسالة الماجستير في العالقات الدولية في قسـ العمـو السياسية :
 .2019تألير األمف القومي األمريكي في السياسة الخارجية األمريكية، آب 

 جامعة مؤتة، والموسومة / عضو لجنة مناقشة  في رسالة الطالب الطالب ياسر اليذالي في رسالة ماجستير في العالقات الدولية في قسـ العمـو السياسية
 .2019، اكتوبر (2018-1990)دراسة حالة العالقات العربية: تألير الرياضة في العالقات الدولية: بعنواف

 ألر الصراع في المشرؽ : جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/عضو لجنة مناقشة في رسالة الطالب رأفت الطروانة في رسالة الدكتوراه في قسـ العمـو السياسية
 .2021يناير . ٢٠٢٠-٢٠٠١العربي عمى النظاـ الدولي خالؿ الفترة 

 جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة مناقشة  في رسالة الطالب الطالب يزيد المجالي في رسالة ماجستير في العالقات الدولية في قسـ العمـو السياسية :
 .2021، يناير 2019-2015 )تداعيات القضية الكردية عمى العالقات التركية األمريكية، قوات حماية الشعب الكردو حالة دراسة

 موقف االتحاد االوروبي مف :جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/عضو لجنة مناقشة في رسالة الطالبة يسرى الردايدة في رسالة الدكتوراه في قسـ العمـو السياسية 
 .2021 يناير ٢٠٢٠-٢٠١١األزمة السورية 

 جامعة مؤتة، والموسومة بعنواف/ عضو لجنة مناقشة في رسالة الطالب الطالبة ليمى القطاونة في رسالة ماجستير في العالقات الدولية في قسـ العمـو السياسية :
 .2021يناير .اشكالية الصراع العربي اإلسرائيمي بيف الحدود والعقائدية
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 .(غير منشورة) والسياسة الخارجيةإنجاز العديد من األبحاث العلمية في حقول االقتصاد السياسي والقانون الدولي 

 الدبموماسية في اإلسالـ. 

 الدور األوروبي في منطقة الشرؽ األوسط بعد الحرب الباردة. 

 مف ديجوؿ إلى شيراؾ.. السياسة الخارجية الفرنسية تجاه المنطقة العربية. 

  لواقع مدينة القدس، الحفريات في المسجد األقصىاإلسرائيميةالتغيرات . 

 االتجاه الواقعي في العالقات الدولية ونظرة كيسنجر لمدبموماسية والردع. 

  دراسة الحالة األوروبية والعربية.. نظريات التكامل الدولي. 

 التحديات والتأليرات.. منظمة التجارة العالمية. 

 التدخل الدولي في كوسوفو مف حيث وجية نظر القانوف الدولي اإلنساني. 

 دراسة حالة الموقف مف الحرب األمريكية عمى العراؽ.. عممية اتخاذ القرار الخارجي الفرنسي 

  2001سبتمبر 11اليميف المسيحي األمريكي ورؤيتو لمصراع العربي اإلسرائيمي بعد أحداث. 

 :المقاالت المنشورة على المواقع والمجالت

 التقارب الخميجي التركي في مرحمو الربيع العربي 

 عودة مشيد اإلسالـ السياسي في حمقة الربيع العربي 

 معضمة االستقرار السياسي في األردف. 

 اإلصالح السياسي في األردف. 

 قانوف االنتخاب واإلرادة الشعبية. 

  وتداعياتيا عمى المنطقة العربية2016نتائج االنتخابات األمريكية . 

 تداعيات المجوء السورو عمى األردف .
 األردف في مواجية التطرؼ واإلرىاب. 

 اقتصاديات الحرب ومآالت العدواف األمريكي عمى سوريا. 

 ىجـو نيوزلندا مف منظور سياسي. 

 المدرسة في ضوء نظرية تحميل النظاـ الدولي. 
  إضافة إلى العديد مف المقاالت األخرى... 

 :خبرات المواد التدريسية

 النظاـ الدولي نظرية السياسة الخارجية، والقانوف الدولي العاـ، و :جامعة مؤتة/  قسم العلوم السياسية فيتدريس مواد لطلبة الدكتوراه في العلوم السياسية
 . نظريات العالقات الدولية، السياسة الخارجية األردنية.واالقتصاد الدولي

 مادة النظاـ الدولي والعالقات مناىج البحث في العمـو السياسية، و :جامعة مؤتة/  قسم العلوم السياسية فيتدريس مواد لطلبة الماجستير في العالقات الدولية
وحمقة بحث في الدبموماسية، والسياسة الخارجية لمواليات المتحدة األمريكية، حمقة بحث . االقتصادية الدولية، نظرية العالقات الدولية، نظرية السياسة الخارجية

 .، ودراسات في العالقات الدولية بالمغة اإلنجميزية، القانوف الدولي والبحث عف السالـ، مناىج البحث في العمـو السياسيةفي الدبموماسية األردنية
 قميمية معاصرة، مدخل إلى عمـ السياسة، مبادئ :جامعة مؤتة/ سم العلوم السياسيةتدريس مواد لطلبة البكالوريوس في ق  التربية الوطنية، قضايا دولية وا 

 وقنصميو، فف التفاوض وحل المنازعات، العولمة والعالقات الدولية، ةالعالقات الدولية، نظريات السياسة المقارنة، نظريات العالقات الدولية، نظـ دبموماسي
القانوف الدولي العاـ، النظاـ السياسي األردني، العالقات االقتصادية الدولية، الحكومات والنظـ السياسية المقارنة، حمقة بحث في السياسة الدولية، حمقة بحث 

واإلقميمية، قضايا دولية بالمغة   الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف، المنضمات الدولية حمقة بحث في الحكومات والنظـ السياسية األسيوية،في السياسة األردنية،
 .، العالـ العربي في السياسة الدوليةاإلنجميزية

  دارة الموازنات :2010جامعة مؤتة/  قسم اإلدارة العامة فيتدريس مواد لطلبة البكالوريوس في اإلدارة العامة  اإلدارة المحمية، ونظريات التنظيـ اإلدارو، وا 
 ...والحسابات الحكومية

 
 
 

 

 


