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 مختصر السٌرة الذاتٌة:

هىػػت لػػيـ  مبػػيف  ػػح المالعلػػـ  السييسػػية مػػف  يمعػػة  الفلسػػفة / الػػتوت ر محمػػت  ػػيلع بىػػح ليسػػة يحمػػؿ تر ػػة الػػتوت را   ػػح
 ح قسـ العلـ  السييسية  ح  محيضر غير متفرغ ، لمؿ ح ؿ ال راع العربح االسرائيلح  السالـ  ح الشرؽ اال سط 1111

-0220 يمعة اربت األهلية لأللػ اـ التراسػية     ح،  0211-0212   0221-0222 يفالتراسي يفال يمعة األرتىية للعيم
مػف العػيـ  االميػر الحسػف بػف طػالؿ الملوػح سػم برئيسة  يحب ال لشؤ ف القتس  ح الل ىة الملوية لمؿ بيحثيومي  .0222
0222 - 0210. 

  ػػػح  يمعػػػة الشػػػرؽ لطلبػػػة المي سػػػتير العلػػػـ  السييسػػػية قسػػػـ  ػػػح ااسػػػتيذ لمػػػؿ ؛ 0211حتػػػة العػػػيـ   0210 مىػػػذ العػػػيـ   
 ػػح  يمعػػة الشػػرؽ  0212 – 0212 ة،  رئيسػػي لقسػػـ العلػػـ  السييسػػي0212 – 0212وليػػة ااتاب  العلػػـ  ل الميػػت، األ سػػط
رئيسػي لقسػـ العلػـ   يعمػؿ حيليػي ،  ػح العلػـ  السييسػيةتمت ترقيته الة رتبة استيذ مشيرؾ  11/0/0212  ح ، ايضي اال سط

 ح قسـ العلـ  السييسية  ح ولية االميػر غير متفرغ  امحيضر قيى ف  ح  يمعة  تارا، بيالضي ة السييسية  ىيئبي لعميت ولية ال
 ف للتراسيت الت لية  ح ال يمعة االرتىية.حسي

  
االرتىيػة،  الىظػيـ السييسػػح  السييسػة الاير يػة   التبل ميسػية،  ح اإلسػرائيلح، العالقػيت الت ليػػة  مػف اهتميميتػه: ال ػراع العربػ

مػػف الىػػػت ات شػػػيرؾ  ػػح العتيػػػت    ،لػػه العتيػػػت مػػف التراسػػػيت  البحػػ ث  .  التىميػػة السييسػػػية  التراسػػيت المسػػػتقبلية االرتىػػح
 المحلية  العربية.  الفعيلييت  المؤتمرات
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 ثانٌا: السٌرة العلمٌة:

بلت  متة التراسة التقتير التا ص التر ة
 التراسة

سىة  ال يمعة
 التارج

 1111 ممبيف يمعة  الهىت سى ات 2 ممتيز للـ  سييسية التوت را 
 1112 ممبيف يمعة  الهىت سىتيف  تا  يت للـ  سييسية المي ستير

 1113 ب ىي يمعة  الهىت سى ات 3  يت  تا  غرا يي(   سييسية للـ  ) اى ليزف  *البويل ري س
الثيى ية 
 العيمة

 1191 مترسة تير أبح سعيت األرتف سىة 10 22.3 الفرع األتبح

 

  *العلـ  السييسية  ال غرا يي السييسية ) رلح(.  ح اللغة اإلى ليزية )رئيسح(  آتاب 
 المغة اإلنجميزيةالتر يت: ل ميع  لغة التراسة. 

 :أطروحة الدكتوراه: الثاث

 تيريخ المىيقشة ال يمعة / الولية / القسـ المشرؼ لى اف األطر حة
“The International Political Impact on 
Regional Affairs : Case Study of  the 
West Asian Peace Process (1973 – 
1996)” 

Prof. Lionel 
Fernandes  

Department of Civics & 
Politics / Faculty of Arts / 
University of Mumbai  

11/5/1999  

 : الخبرة التدرٌسٌة:رابعا

 متة العمؿ المهيـ ال ظيفة المؤسسة
 ااف - 0211 قسـ العلـ  السييسيةلض  هيئة تتريس /  شيرؾ / متفرغاستيذ م  يمعة  تارا

 ااف - 0211 قسـ العلـ  السييسية / غير متفرغ فرغغير مت ال يمعة األرتىية
 0211 - 0212 قسـ العلـ  السييسية لض  هيئة تتريس /  شيرؾ / متفرغاستيذ م  يمعة الشرؽ اال سط
 0212 - 0210 السييسية العلـ  قسـ/  تتريس هيئة لض  / متفرغ استيذ مسيلت  يمعة الشرؽ اال سط

 0211 - 0221 سـ العلـ  السييسية / غير متفرغق غير متفرغ ال يمعة االرتىية
 0220 - 0221 قسـ العلـ  السييسية / غير متفرغ غير متفرغ ال يمعة االرتىية

 0222 - 0220 / غير متفرغ  العلـ  ولية ااتاب غير متفرغ  يمعة اربت االهلية
 : الخبرة العملٌة:خامسا

 متة العمؿ المهيـ ال ظيفة المؤسسة
 ااف – 0211  اتاريي أويتيميي الولية شؤ ف اتارة ىيئب لميت ولية القيى ف را يمعة  تا

 ااف – 0211  اتاريي أويتيميي القسـ شؤ ف اتارة رئيس قسـ العلـ  السييسية  يمعة  تارا
 0212 - 0212 تاريي ا أويتيميياتارة شؤ ف الولية  لميت  ولية ااتاب  العلـ   يمعة الشرؽ اال سط

 0212 - 0212 أويتيميي  اتاريياتارة شؤ ف القسـ  رئيس قسـ العلـ  السييسية الشرؽ اال سط  يمعة

 0212 - 0213 أويتيميي  اتاريي اتارة شؤ ف الولية  مسيلت العميت /   ولية ااتاب  العلـ   يمعة الشرؽ اال سط

/   وليػػة  لشػػؤ ف ال ػػ تة مسػػيلت العميػػت  يمعة الشرؽ اال سط
 لـ ااتاب  الع

 0212 - 0210 متيبعة ملؼ الى لية  ضميف ال  تة

مقػػرر القسػػـ / مرشػػت اوػػيتيمح لطلبػػة  مسيلت رئيس قسـ العلـ  السييسية  يمعة الشرؽ اال سط
 التراسيت العليي

0210- 0212 

 0211-0221ربػػػػػط الل ىػػػػػة الملويػػػػػة مػػػػػع الم تمػػػػػع  مسيلت متير العالقيت العيمة  االلالـالل ىػػػػة الملويػػػػة لشػػػػؤ ف 
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 لح  الاير حالمح القتس
الل ىػػػػة الملويػػػػة لشػػػػؤ ف 

 القتس
تز يػػػت الل ىػػػة الملويػػػة بدابػػػير القػػػتس  بيحث  ح شؤ ف القتس

 ا ال بد ؿ
0222- 0210 

 للتراسػػػيت البشػػػر مروػػػز
 االتارف  التط ير

 التراسػػػػػػػػػػيت بػػػػػػػػػػدهـ المروػػػػػػػػػػز تز يػػػػػػػػػػت السييسية الشؤ ف  ح  متر ـ بيحث
 السييسية

0222 - 0223 

 التدرٌبٌة: : الدوراتسادسا

 تيريخ اىعقيتهي مويف الت رة لى اف الت رة
 0202  يمعة  تارا  رش لمؿ ح ؿ التعليـ االلوتر ىح

 رشػػػػة لمػػػػؿ حػػػػ ؿ ضػػػػميف ال ػػػػ تة،  رشػػػػة لمػػػػؿ حػػػػ ؿ 
 امتحيف الوفيءة

 0211  يمعة  تارا

 19/3/0213  يمعة الشرؽ اال سط برامج تط ير أتاء ألضيء هيئة التتريس
 01/2/0212  يمعة الشرؽ اال سط ير التقييـ الذاتحبرىيمج وتيبة تقر 

اال سط الشرؽ  يمعة التح يلية االاتبيرات بىيء  12/1/0212 

اال سط الشرؽ  يمعة  اطتهي الميتة ملؼ  12/1/0212 

اال سط الشرؽ  يمعة الفّعيؿ ال يمعح التتريس مهيرات  12/1/0212 

اال سط الشرؽ  يمعة االويتيمح االرشيت  12/1/0212 

 0222 مروز البشر للتراسيت  التط ير االتارف ال قت  اتارة المتمّيز المتير ت رة

 :المنشورات والمؤلفات: سابعا

 البح ث المىش رة 
 السىة العتت اسـ الم لة لى اف البحث #

1 "The Gulf War (1991) and the 
Prospects of Peace in West Asia 
(1991 – 1994)" 

International Journal of 
Humanities and Social 
Science / USA 

2 2012 

2 "US Policy towards Afghanistan 
(2001-2012)" 

British Journal of Humanities 
and Social Sciences / UK 

7 2012 

3 "The Influence of the Palestine Conflict 
on a Just Comprehensive and Lasting 
Peace in West Asia" 

Journal of Politics and Law / 
Canada 

5 2012 

4 "U.S Policy towards Jerusalem in 
Accordance with International 
Legitimacy (An Analytical Study)" 

Global Journal of Human 
Social Sciences / USA 

13 2013 

5 " Policy of USA in Conflict 
Management: Arab Israeli Conflict 
(1991-1996) as a Model" 

International Review of Social 
Sciences and Humanities / 
India 

7 2014 
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" اثر الع لمة للة سييسة التعليـ العيلح  ح  6
 ال يمعيت االرتىية"

/ م ر13م لة الىهضة الم لت   4 2012 

" تقرير ح ؿ المؤتمر الت لح للت يع لف القتس  7
 ( مف االؿ ال حي ة القطرية"2012 حة )الت

 2012 3  يمعة ال زائر/ ال زائر / أ وير   آ يؽ

"قراءة تحليلية  ح قرارات الشرلية الت لية الاي ة  8
 "2011 -1948بيلقتس 

م لة شؤ ف ا تميلية/ ا وير  آراء/ 
 الشيرقة

19 2013 

" الح يىيت  االمتييزات التبل ميسية بيف القيى ف  9
  القيى ف التاالح )تراسة مقيرىة("الت لح 

مقب ؿ  - م لة تراسيت / ال يمعة األرتىية
 للىشر
2018 

" العالقيت الت لية  ح االسالـ: مقيربة  ح الشريعة  10
  القيى ف"

االميرات العربية م لة شؤ ف ا تميلية/ 
 المتحتة

- 2019 

11 "The Tribe in the Arab Political System 
(A Model of Democratic Constraints)" 

Public Policy and 
Administration Research, USA 

Vol.9
, 

No.1,  

2019 

12 “ The Great Powers’ Cold War and its 
Impact on Regional Security: West 
Asia  an Analytical Study” 
 

Journal of critical reviews, 
Kuala Lumpur, Malaysia 

مقب ؿ  
 للىشر
2020 

 :المؤتمرات  الىت ات 
 م ض ع #

 المؤتمر

 التيريخ المويف لى اف المؤتمر / الىت ة

ىػػت ة بعىػػ اف: " التىيسػػب مػػي بػػيف م ا هػػة  ػػيير س و ر ىػػي  ت لح 1
 طبيي  المحي ظة للة حق ؽ االىسيف"

العػػػػػراؽ /  يمعػػػػػة ذف قػػػػػير / 
 لف ُبعت

0202 

 12/2/0211 ال يمعة األرتىية / لّميف لةالت لة األرتىية للة مشيرؼ المئ ية األ   محلح 0

 2/2/0211 ال يمعة األرتىية / لّميف ىح  اطير ليـ للتراسيت السييسية  ح األرتف محلح 3

 2/2/0212  يمعة االسراء / لّميف العلـ  االىسيىية : ال اقع  المدم ؿ محلح 2

العلػػػػػػػػـ  االسػػػػػػػػالمية   يمعػػػػػػػػة التحتييت التح ت ا ه االرتف  ح ظؿ الظر ؼ الراهىة محلح 2
 لّميف / العيلمية

3/2/2014 

 02/0/0210 الت حة / قطر المؤتمر الت لح للت يع لف القتس ت لح 2

    الىشيط اال تميلح:المشيرويت 
 م ض ع #

 الىشيط
 التيريخ المويف لى اف الىشيط

ىتيئج استبييف قييس  يلليػة  مشػوالت التعلػيـ االلوتر ىػح  ػح تحليؿ  مشارك 1
 /  زارة التعليـ العيلح عيت االرتىيةال يم

 0202  يمعة  تارا

 0211  يمعة  تارا االشراؼ للة تىفيذ امتحيف الوفيءة ال يمعية  ح الولية مشارك 0
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 ػييغة الاطػة ،  ييغة  التات رؤية  رسيلة  اهػتاؼ الوليػة  القسػـ مشارك 3
 ػػػػػػػييغة التحليػػػػػػػؿ ، 0202- 0211االسػػػػػػػتراتي ية للوليػػػػػػػة  القسػػػػػػػـ 

يلح )ىقػػيط القػػ ة  ىقػػيط الضػػعؼ  التهتيػػتات  الفػػرص( المتعلقػػة الربػػ
 بيلولية  القسـ

 0211  يمعة  تارا

شػػػرح التقريػػػر الػػػذاتح المتعلػػػؽ بمعيػػػير الح ومػػػة أللضػػػيء الهيئتػػػيف  مشارك 2
التتريسػػػػػية  االتاريػػػػػة  ػػػػػح الوليػػػػػػة لل قػػػػػ ؼ للػػػػػة مػػػػػت   ػػػػػػيهزيتهـ 

العػيلح  التعلػيـ مؤسسيت التميت هيئة  استعتاتهـ ألسئلة  ريؽ ابراء
 الايص بيل  تة قبؿ زييرتهـ لل يمعة 

 / وليػػػػػػػػػػػػػػة ااتاب  العلػػػػػػػػػػػػػػـ 
  يمعة الشرؽ األ سط

0219 

 لتا ػػػص المعر يػػػة الم ػػػيالت معػػػييير االلتمػػػيت الاػػػيص    ضػػػع مشارك 2
   االستراتي ية  التراسيت الت لية العالقيت

 التمػػػػيت هيئػػػػة مػػػػف بتوليػػػػؼ
  العيلح التعليـ مؤسسيت

0212 

كمشار 2  الهيشػػػػػػػػػمية ال يمعػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػح  االستراتي ية  التراسيت الت لية العالقيت تا ص التميت 
 التمػػػػيت هيئػػػػة مػػػػف بتوليػػػػؼ
 العيلح التعليـ مؤسسيت

0212 

 يمعػػػػػػػػة الشػػػػػػػػرؽ اال سػػػػػػػػط   سييتة التست ر  احتراـ القيى ف مشارك 2
بيلتعػػي ف مػػع مروػػز شػػيبيت 

 حىيىي / مدتبي

2012 

تعػػي ف مػػع  يمعػػة الػػت ؿ بيل مؤتمر القتس الت لح مشارك 9
 قطر -العربية / الت حة 

2012 

تيػػػػ اف المحيسػػػػبة بيلتعػػػػػي ف  الحيومية الرشيتة  اتارة التغيير )الشفي ية  المسيئلة  الرقيبة( مشارك 1
مػػع مروػػز البشػػر للتراسػػيت 

  التط ير االتارف

2011 

ة الحفػػػؿ الاتػػػيمح للحملػػػة االهليػػػة الحتفيليػػػة القػػػتس لي ػػػمة الثقي ػػػ مشارك 12
   0221العربية 

لبىػػػػػيف/ بتوليػػػػػؼ  –بيػػػػػر ت 
مػػػػف االميىػػػػة العيمػػػػة لل ىػػػػة 

 الملوية لشؤ ف القتس

2010 

تلبيػػػػػة تلػػػػػ ة سػػػػػم  االميػػػػػر  القتس  ح الضمير مشارك 11
الحسػػػػف بػػػػػف طػػػػػالؿ رئػػػػػيس 
الل ىػػػػػػػػػة الملويػػػػػػػػػة لشػػػػػػػػػؤ ف 
القتس/ رئيس مىتت  الفوػر 

 العربح

2009 

سػػػػرائيلح ) القػػػتس: الحػػػػ ض ىػػػت ة الحػػػ ار االسػػػػتراتي ح االرتىػػػح اال مشارك 10
 التيرياح(

 - ىػػػػػػػػتؽ راتيسػػػػػػػػ ف سػػػػػػػػيس
 لميف

2008 

" قػػػػػػراءات اسػػػػػػتراتي ية  ػػػػػػح اىعويسػػػػػػيت المشػػػػػػهت اإلسػػػػػػرائيلح للػػػػػػة  مشارك 13
 اإلسرائيلية  -العالقيت العربية

 2007  ىتؽ القتس الت لح، لميف

يت ىت ة قسـ العلـ  السييسية  المتىية  ح  يمعة ب مبيف ح ؿ العالق مشارك 12
 الهىتية العربية

 1998  يمعة م مبيف / الهىت 

ىػػت ة قسػػـ العلػػـ  السييسػػية  المتىيػػة  ػػح  يمعػػة ب مبػػيف حػػ ؿ لمليػػة  مشارك 12
 السالـ العربية اإلسرائيلية

 1997  يمعة م مبيف / الهىت
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ا تميلػػػػػيت ل ىػػػػػة اإل ػػػػػتارات  الىشػػػػػر الاي ػػػػػة بيحتفيليػػػػػة القػػػػػتس  مشارك 12
 0221لي مة الثقي ة العربية 

 -مىتػػػػػػػت  الفوػػػػػػػر العربػػػػػػػح 
 لّميف

2008 

 

 :الوتب 
 التيريخ العتت الىيشر العى اف #
1 "  2011 43 الل ىة الملوية لشؤ ف القتس  تتقيؽ مرا عة" /  الهيشمي ف القتس

2 " 0221 – 1112) المتحتة االمـ قرارات  ح القتس  2010 40 الل ىة الملوية لشؤ ف القتس "(

3 "  القمة مؤتمرات لف ال يترة قتسبيل الاي ة القرارات
 "اإلسالمية

 2007 35 الل ىة الملوية لشؤ ف القتس

 :المقيالت 
 الىيشر العنوان #
ى يز سيرة.. الحسيف ابف الثيىح اهلل لبت المعزز الملؾ 1   ريتة الرأف  ا 

ليقؿ يت  ر  ال ايير.. األرتىح الايير 2   ريتة الرأف 

الهيشمية ةاألرتىي القييتة ىهج:  ال سطية 3   ريتة الرأف 

البيقية األرتف  فحيت مف  الامسيف الثيلثة الذور : العربح ال يش تعريب ذور  4   ريتة الرأف 

العطيء   الاير مف سىبلة لشرة اثىتي..  العرش ت لحّ  ذور   ح 5   ريتة الرأف 

 
 

 

 : االشراف على رسائل الماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة:ثامنا

 السىة ال فة لى اف الرسيلة يةال ىس االسـ #
مىت ػػػػػػػػػػػػػػػػػر غػػػػػػػػػػػػػػػػػيزف  1

 ال  اؼ

تػػػػػدثير المحػػػػػي ظيف ال ػػػػػتت للػػػػػة السييسػػػػػة الاير يػػػػػة  العراقية
سػػػبتمبر  11األمريويػػػة ت ػػػي  سػػػ ريي مػػػي بعػػػت أحػػػتاث 

 0221-0221ايل ؿ 

 3/2/0213 مشر ي

 3/2/0213 مشر ي العالقيت الو يتية العراقية ال اقع  رؤية مستقبلية الو يتية السيحيف رابعة  الح 0

اثػػر التىشػػئة السييسػػية للػػة المشػػيروة  ػػح االىتايبػػيت  الو يتية مىة راشت التريعح 3
 0210 - 0223الىييبية بت لة الو يت 

 3/2/0213 مشر ي

األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مح العربػػػػػػػػػػػػػػػػػػح  تهتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػتات ت ؿ  الو يتية ليئشة سيلـ ال بر 2
 0213-0220ال  ارااسي ف

 9/3/0212 مشر ي

سييسة ال الييت المتحتة األمريوية ات ي  لملية السالـ  الفلسطيىية ييتايلت حميت ل 2
 0213-1123العربية اإلسرائيلية 

 12/2/0212 مشر ي

ال ػػراع السييسػػح بػػيف المحػػي ظيف  اإل ػػالحييف  ػػح  اإليراىية زيىب مهيىح أ ؿ 2
 0210-1121إيراف 

 31/2/0212 مشر ي

ىػػػػػػي ح البشػػػػػػير لمػػػػػػر  2
 القح لش

ر الفيتػػػػػ  للػػػػػة قػػػػػرارات م لػػػػػس االمػػػػػف الػػػػػت لح تػػػػػدثي الليبية
 )القضية الفلسطيىية اىم ذ ي(

 02/1/0212 مشر ي
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 اقػػع  مسػػتقبؿ السييسػػة األرتىيػػة ات ػػي  متيىػػة القػػتس  األرتىية محم ت بتر الحتيت 9
  مقتسيتهي  ح ض ء مشيريع التس ية

 32/2/0212 مشر ي

 ح رسػـ  تىفيػذ سييسػيت التىميػة  ت ر القييتة السييسية الو يتية محمت بتر المطيرف 1
 (0213 – 0212 ح ت لة الو يت )

 16/11/0212 مشر ي

الالمروزيػػػة  لمليػػػة اإل ػػػالح السييسػػػح  ػػػح األرتف:  األرتىية غيث تيمر اب  هزيـ 12
   هة ىظر ألضيء م لس الى اب السيبع لشر

 09/2/0212 مشر ي

لم تمعيػة للػة المشػيروة السييسػية  ػح تدثير التىشئة ا األرتىية ل ات بشيرة الس يلمييف 11
 (0212-1191األرتف االؿ الفترة       ) 

 2/9/0212 مشر ي

 ػػيلع لبتالم يػػت ابػػ   10
 هتيب

القػػػػػتس  ػػػػػح اطيبػػػػػيت الملػػػػػؾ لبػػػػػت اهلل الثػػػػػيىح ابػػػػػف  األرتىية
 0212-1111الحسيف 

 12/1/0212 مشر ي

 19/1/0212 مشر ي 0212 - 1111رهيب ت ر األرتف  ح موي حة اإل األرتىية الرقيت لبتاهلل احمت 13

الاطػػػػيب السييسػػػػح األرتىػػػػح  ت ر   ػػػػح الػػػػت يع لػػػػف  األرتىية حمزة ى اؼ الفييز 12
  سطية اإلسالـ )رسيلة لميف( ىم ذ ي

 02/9/0212 مشر ي

التحتييت السييسية  ح العػيلـ العربػح  لالقتػه بػيالمف  الليبية اسيمة احمت الشروسح 12
 الم تمعح

 12/9/0212 مشر ي

  اقع العمؿ الػ طىح الفلسػطيىح بػيف االىقسػيـ  ال حػتة" الفلسطيىية احمت العطشيف معيذ 12
 ")تراسة تحليلية( 0212 - 0222

 02/2/0219 مشر ي

" ت ر االتحػػػيت اال ريقػػػح  ػػػح حػػػؿ الىزالػػػيت االقليميػػػة  الليبية محمت لمر مفتيح 12
 )اقليـ تار  ر تراسة حيلة(" 0212 – 0223

 12/9/0219 مشر ي

 0211" االزمػة الليبيػة  تػتالييتهي للػة ت ؿ ال ػ ار ) الليبية محمت الىحلحللح  19
– 0212") 

 12/9/0219 مشر ي

" ت ؿ أمريوػػػػػي الالتيىيػػػػػة  ت رهػػػػػي  ػػػػػح تلػػػػػـ القضػػػػػية  الفلسطيىية لبتالىي ر األلرج 11
 الفلسطيىية" 

 11/11/0219 مشر ي

لىػػػػزاع للػػػػة ال ػػػػحراء الغربيػػػػة  ػػػػح ظػػػػؿ " مسػػػػتقبؿ ا الليبية ارح مة أحمت ارح مة 02
 تفيهميت التس ية )تراسة استشرا ية("

 29/10/0219 مشر ي

تموػػػيف م ػػػيلس المحي ظػػػيت   ت رهػػػي  ػػػح الالمروزيػػػة" االرتىية محمت   از الا ي ىه 01
لمليػػػػػة اال ػػػػػالح الشػػػػػيمؿ  ػػػػػح االرتف )تراسػػػػػة   ػػػػػح

 مستقبلية("

 15/6/0211 مشر ي

 فً العلوم السٌاسٌة: توراهدك: االشراف على رسائل تاسعا

 السىة ال فة لى اف الرسيلة ال ىسية االسـ #
" امويىيػػػة التويمػػػؿ العربػػػح  ػػػح إطػػػير  يمعػػػة الػػػت ؿ  ال زائرية الرحيـ لبت  تراتح 1

 العربية  ح ض ء الت يرب العيلمية الىي حة "

 مشرؼ
 مشيرؾ

00/2/0211 

 :: مناقشة رسائل الماجستٌر فً العلوم السٌاسٌةعاشرا

 السىة ال فة لى اف الرسيلة ال ىسية اسـ الطيلب #
 ػػػػػػػػػػػػػؤات لػػػػػػػػػػػػػػيطؼ  1

 العبيتف

السييسػػػػػة الاير يػػػػػة االيراىيػػػػػة  اثرهػػػػػي للػػػػػة امػػػػػف  األرتىية
 0210 - 1111الاليج العربح 

 02/1/0213 ممتحىي تااليي

 01/1/0213 ممتحىي تااليي األمريوية  آ يقهي المستقبلية –العالقيت األرتىية  األرتىية ذييب محمت الفييز 0
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االحػػػتالؿ اإليراىػػػح إلمػػػيرة لربسػػػتيف  حػػػؽ تقريػػػر  الو يتية لذبح زيت العتيبح 3
 الم ير لشعبهي

 01/2/0213 ممتحىي تااليي

حسػػػػػػػػػػػػػػيف للػػػػػػػػػػػػػػح  2
 ال بيغة

الىظػػػػػػيـ البرلمػػػػػػيىح  ػػػػػػح ت لػػػػػػة الو يػػػػػػت : ال اقػػػػػػع  الو يتية
  المستقبؿ

 12/9/0213 ممتحىي تااليي

ايلػػػػػػػػػػػػػػت ابػػػػػػػػػػػػػػراهيـ  2
 رملحاال

السييسػػػػػػػيت الاير يػػػػػػػة الو يتيػػػػػػػة ت ػػػػػػػي  القضػػػػػػػية  الو يتية
 الفلسطيىية

 09/9/0213 ممتحىي تااليي

ي سػػػػػػػػػػػػؼ حسػػػػػػػػػػػػف  2
 العربح

المتغيػػػرات اإلقليميػػػة  ػػػح مىطقػػػة الشػػػرؽ األ سػػػط  البحريىية
 أثرهػػػي  ػػػح األمػػػف القػػػ مح لػػػت ؿ الالػػػيج العربػػػح 

0223-0213 

 11/12/0213 ممتحىي تااليي

محمػػػػػػػػػػػػت ليسػػػػػػػػػػػػة  2
  فالعيسي

ـْ االىتايبح للة االستقرار السّييسح  ح  العراقية أثر الىظي
 0210-0223العراْؽ 

 2/11/0213 ممتحىي تااليي

 ػػػػػػػػػػػػػػار للػػػػػػػػػػػػػػح  9
 السليحيت

ت ر الميػػػي   ػػػح إثػػػيرة الىػػػزاع  ػػػح الشػػػرؽ األ سػػػط  األرتىية
سػػػػػػ رية للفتػػػػػػرة  -العػػػػػػراؽ-تراسػػػػػػة حيلػػػػػػة: ترويػػػػػػي

0223-0213  

 2/10/0213 ممتحىي تااليي

المشػػػػػيروة السييسػػػػػػية  ػػػػػح األرتف  لالقتهػػػػػػي مػػػػػػع  األرتىية غيزف الزبفثيمر  1
 0213-0221ق اىيف االىتايب 

 01/10/0213 ممتحىي تااليي

احمػػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػػليميف  12
 الرحيحلة

الػػت ر التروػػح ال تيػػت  ػػح مىطقػػة الشػػرؽ األ سػػط  األرتىية
 الفرص  التحتييت

 31/2/0212 ممتحىي تااليي

تراسػػة  ػػح طبيعػػة العالقػػة بػػيف االتحػػيت األ ر بػػح  العراقية ال ىيبح مزهررشي  11
 0210-1113 م لس التعي ف الالي ح 

 10/9/0212 ممتحىي تااليي

سػػػػػػػػػػيت اسػػػػػػػػػػميليؿ  10
 ي سفح

 –األبعػػػػػػػػيت االسػػػػػػػػتراتي ية للعالقػػػػػػػػيت األمريويػػػػػػػػة  األ غيىية
 0212-0221األ غيىية 

 02/10/0212 ممتحىي تااليي

 معة الزر ؽ  رج  13
 بلعيت

ر القبيلػة  ػح األىظمػػة ا لسييسػية العربيػة الػػيمف ت   الليبية
 ىم ذ ي  

 12/1/0212 ممتحىي تااليي

امػػػػػػػػػػػػػػػيىح زاهػػػػػػػػػػػػػػػر  12
 الشرهيف

اسػػػتراتي ية حلػػػؼ شػػػميؿ األطلسػػػح ت ػػػي  مىطقػػػة  الو يتية
 الاليج العربح بعت اىتهيء الحرب البيرتة

 02/1/0212 ممتحىي تااليي

شػػػػػػػػػػػػػيور أ ريػػػػػػػػػػػػػت  12
 الا التة

األرتىيػػػػػػة الهيشػػػػػػمية  ػػػػػػح موي حػػػػػػة ت ر المملوػػػػػػة  األرتىية
 اإلرهيب الت لح   ؽ قرارات االمـ المتحتة

 02/2/0212 ممتحىي  رئيسي

آيػػػػػػػػػػػػػػػػه محمػػػػػػػػػػػػػػػػ ت  12
 الارابشة

للػة  0210تدثير الىظيـ االىتايبح األرتىػح لعػيـ  األرتىية
 أتاء م لس الى اب السيبع لشر

 0/1/0212 ممتحىي  رئيسي

ومػػػػػػػػػػيؿ ضػػػػػػػػػػيحح  12
 التليمح

 09/9/0212 ممتحىي  رئيسي 0211 - 0223قيت العراقية األمريوية العال العراقية

" المسػػدلة الورتيػػة  ػػح ظػػؿ الربيػػع العربػػح )أوػػرات  الليبية امبيرؾ رحيؿ ض  19
 ("0212 – 0211س ريي تراسة حيلة 

 12/2/0212 ممتحىي تااليي

ت " ارهػػػيب الت لػػػة تراسػػػة  ػػػح اال وػػػير  المميرسػػػي االرتىية  هت اليؿ وريشيف 11
 – 1129ال ػػػهي ىية االسػػػرائيلية تااػػػؿ  لسػػػطيف 

0212" 

 0/9/0212 ممتحىي تااليي
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لمػػػػػػػػػػػػػر لبػػػػػػػػػػػػػتاهلل  02
 الور ش

 الت ظيػػػػػػؼ السييسػػػػػػح لمبػػػػػػيتئ حقػػػػػػ ؽ اإلىسػػػػػػيف" العراقية
ال اليػػػػػيت المتحػػػػػتة األمريويػػػػػة ( 0223 – 1111)

 "تراسة حيلة

 02/3/0219 ممتحىي تااليي

مهػػػػػػػػػػػػػػػػتف  تىيػػػػػػػػػػػػػػػػي 01
 االلظمح

 (0223-1111) االرتىيػػػػػػػةالعراقيػػػػػػػة  يت"العالقػػػػػػػ العراقية
 "تراسة  ح معطييت التقيرب  التويمؿ

 02/2/0219 ممتحىي  رئيسي

 احمػػػػػػػػػػػػػػػػػت للػػػػػػػػػػػػػػػػح 00
 الرحيمىة

للمىظمػػػػػػػػيت غيػػػػػػػػر   االمىػػػػػػػػحالسييسػػػػػػػػح  الػػػػػػػػت ر" االرتىية
 "(0212-0211) ح المىطقة العربية  الحو مية

 02/2/0219 ممتحىي  رئيسي

 لػػػػػػػػػػػػػيمر ييسػػػػػػػػػػػػيف 00
 الربيعح

 اقع مويىة ال يف  مستقبلهي  ح البىية الهيوليػة  " العراقية
 القي ت  الفرص" –للىظيـ الت لح 

 2/9/0219 ممتحىي تااليي

"ت ر  يمعػػػػػة الػػػػػت ؿ العربيػػػػػة  ػػػػػح حػػػػػؿ القضػػػػػييي  الليبية لمر محمتلميت  03
 ("0212 – 0211العربية )

 11/9/0219 ممتحىي تااليي

حمػػػػػػػػػػػػػػػػػت أحمػػػػػػػػػػػػػػػػػت  02
 لبتالعزيز

 - 0211 مفهػػػػػػـ  األمػػػػػػف الالي ػػػػػػح " البحػػػػػػريف  البحريىية
0212 

 12/10/0219 ممتحىي  رئيسي

 لطفػػػػػػػػػػػػػح محمػػػػػػػػػػػػػت 02
 محمت محمت

" ت ر االقت ػػػػيت  ػػػػح تشػػػػويؿ السييسػػػػة الاير يػػػػة  الليبية
 تراسة حيلة 0211 – 1121للت ؿ: ليبيي 

 2019/1/19 ممتحىي  رئيسي

أبػ   محمػت ا محمت 26
 زيت

المػف القػ مح " اله رة غير الشرلية  اثرهػي للػة ا الليبية
 ("0212 – 0211الليبح )

 2019/1/27 يتااليممتحىي 

 )ممتحنا خارجٌا(:ماجستٌر : مناقشة رسالة حادي عشر

 السىة المؤسسة لى اف الرسيلة ال ىسية اسـ الطيلب #
 ليػػػػػػػػػت حيمػػػػػػػػػت  1

 وييت
اسػػتراتي ييت لمػػؿ الحروػػيت ال هيتيػػة العيلميػػة )تىظيمػػح "  االرتىية

يلػػػػػتة(  تدثرهػػػػػي بيلحروػػػػػيت اليميىيػػػػػة الت لػػػػػة االسػػػػػالمية  الق
 المتطر ة  ح ا ر بي ) رىسي  الميىيي("

ال يمعػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 االرتىية

02/11/0212 

لػػػػػػريف احمػػػػػػت  0
 ل يتف 

" م لس االمػة االرتىػح  ػح لمليػة اال ػالح السييسػح  ػح  االرتىية
 ("0212 – 0212ظؿ الربيع العربح )

ال يمعػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 االرتىية

11/10/0212 

لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  3
 المشيقبة

-0211) المضػػػطربة العربيػػػة الػػػت ؿ  ػػػح الر سػػػح "الػػػت ر ىيةاالرت
0212") 

ال يمعػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الهيشمية

10/2/0219 

اسػػيمة م سػػػة  2
 ال ميلية

"العالقيت الس رية الر سػية  أبعيتهػي  ػراء التػتاؿ الر سػح  االرتىية
 بيلث رة الس رية"

ال يمعػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 االرتىية

32/2/0219 

تػػػػػػػػػيال  مػػػػػػػػػيؿ  2
 لبيت 

قضػػػية الفلسػػػطيىية  ػػػح ضػػػ ء مفي ضػػػيت " مسػػػتقبؿ حػػػؿ ال األرتىية
 السالـ بيف الفلسطيىييف  االسرائيلييف"

ال يمعػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 األرتىية

1/10/0219 

لىػػػػػػػ ت أحمػػػػػػػت  2
 الر اضية

"السييسػػػة الاير يػػػة االمريويػػػػة ت ػػػي  ت ؿ م لػػػس التعػػػػي ف  األرتىية
 ""0219 – 0221الالي ح  ح الفترة مف 

ال يمعػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 األرتىية

10/10/0219 

لبتالبيسػػػػػػػػػػػػػػػط  7
 شهتاىحالم

" أثػػػر المتغيػػػرات السييسػػػية  اال تميليػػػة  االقت ػػػيتية  ػػػح  العراقية
 – 0223ظهػػػػػػػ ر السػػػػػػػل ؾ االرهػػػػػػػيبح )العػػػػػػػراؽ اىم ذ ػػػػػػػي 

0211" ) 

ال يمعػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 األرتىية

31/3/0211 

ىػػػػػػػػػػ ر أحمػػػػػػػػػػت  8
 القطي ىة

" ال سيئؿ السلمية  الاالؼ االيراىح االميراتح ح ؿ ال ػزر  األرتىية
 العربية الثالث" 

 ال يمعػػػػػػػػػػػػػػػػة
 األرتىية

09/2/0211 
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تلػػػػػػيء لطفػػػػػػح  9
 التيربيىح

 Environmental Diplomacy and “ األرتىية 

International Relations: Climate Diplomacy 

as a case study” 

ال يمعػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 األرتىية

2/9/0202 

لبػػػػػػت الحميػػػػػػت  10
 للح لليميت

" الت ر السييسح للىقيبيت المهىية  تدثير  للة  يللية  األرتىية
تراسة ميتاىية  0211 – 0211العمؿ الحزبح  ح االرتف 

 مسحية"

ال يمعػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 االرتىية

12/9/0202 

لبػػػػػػتاهلل ليػػػػػػت  11
 ر يتة

" االستراتي ية االمريوية لم ا هة التتاالت االيراىية  السع تية
 0221المؤثرة للة امف مىطقة الاليج العربح االؿ الفترة 

– 0211 "  

ال يمعػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 االرتىية 

11/9/0202 

تميضػػػر زوػػػح  12
 الزغ ؿ

 US Foreign Policy Towards Arab Israeli “ األرتىية

Conflict: Evaluating 2020 Peace Plan – 

Foresight Analysis”  

ال يمعػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 االرتىية

13/9/0202 

 

 : مناقشة رسالة دكتوراه )ممتحنا خارجٌا(:عشر ثانً

 السىة المؤسسة لى اف الرسيلة ال ىسية اسـ الطيلب #
راوػػػػػيف حسػػػػػيف ابػػػػػ   1

 طرية / توت را 
ت ر األقلييت  ح األىظمة السييسية العربية " األرتىية

: الم حػػػػػػػت ف الػػػػػػػتر ز  ػػػػػػػح األرتف  لبىػػػػػػػيف 
 ")أىم ذ ي(

 يمعػػػػػػػػػة العلػػػػػػػػػـ  
االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمية 

 العيلمية

10/1 /2016 

محمػػ ت وييػػت مرلػػح  2
 / توت را 

" التحػػػ الت السييسػػػية  الفوريػػػة  ػػػح مىظمػػػة  الفلسطيىية
 – 1192ريػػػػػر الفلسػػػػػطيىية مىػػػػػذ العػػػػػيـ التح

0212" 

 12/11/2018 ال يمعة األرتىية

مىت ػػػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػػػمير  3
 / توت را   رار

" االسػػػػتراتي ية ال طىيػػػػة الفلسػػػػطيىية الىهػػػػيء  الفلسطيىية
 "0212 – 0222االحتالؿ 

 4/12/2019 ال يمعة األرتىية

 

 :مةالت علمٌة محك  فً مج   تحكٌم أوراق بحثٌة: شرع ثالث

 السىة ال هة / المؤسسة الم لة ف البحثلى ا #
1 
 

البحر األحمر( -قىية البحريف )البحر الميت"
 " أثرهي للة االستقرار السييسح  ح المىطقة

الم لػػػػػػػة األرتىيػػػػػػػة  ػػػػػػػح 
القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى ف  العلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  

 السييسية

 3/2/0212  يمعة مؤتة

الحػػرب للػػػة االرهػػػيب  أثػػر  للػػػة اسػػػتقرار " 0
  "االمف ال طىح االرتىح

 13/2/0212 ال يمعة االرتىية راسيتم لة ت

لمليػة مدسسػػة التويمػػؿ األ ر بػح مػػف ر مػػي " 3
 "إلة لشب ىة

الم لػػػػػػػة األرتىيػػػػػػػة  ػػػػػػػح 
القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى ف  العلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  

 السييسية

 31/12/0212  يمعة مؤتة

  ػػػػػػىيلة  وفػػػػػػيءة السييسػػػػػػية "الػػػػػػػػحػػػػػػريػػػػػػػػػػػػػػػػة 2
 للتىمية" الفعيلة االقت يتية السييسيت

/  معيػػػػػػػػػػػػػة اال تمػػػػػػػػػػػػػيلييف  ا تميليةشؤ ف م لة 
/ االمػػيرات العربيػػة  الشػػيرقة
 المتحتة

9/3/0212 

المىظػػ رات ال ضػػعية الوبػػر   ػػح العالقػػيت " 2
الت ليػػة: تراسػػة تقييميػػة للػػة ضػػ ء تحػػ الت 

 "ليلـ مي بعت ىهيية الحرب البيرتة

/  معيػػػػػػػػػػػػػة اال تمػػػػػػػػػػػػػيلييف  شؤ ف ا تميليةم لة 
/ االمػػيرات العربيػػة  الشػػيرقة
 تةالمتح

09/1/0219 
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2 “The Islamic Military Alliance”: 

Between fighting Terrorism and 

safeguarding the Saudi security” 

 12/3/0219 ال يمعة االرتىية م لة تراسيت

 السييسػػة  ػػىيلة  ػػح اإليراىػػح اللػػ بح " ت ر 2
 حيلػػػػة تراسػػػػة) المتحػػػػتة لل اليػػػػيت الاير يػػػػة
 "(0212 لعيـ الى  ف االتفيؽ

 01/2/0219 ال يمعة االرتىية م لة تراسيت

 ىظريػػػة اطػػػير  ػػػة  ال تيػػػت الػػػت لة الىظػػػيـ"  9
 االزمػػة   ػػة الر سػػة التػػتاؿ)" القػػ ة  تحػػ ؿ

 ""(اىم ذ ي الس رية

 3/2/0219 ال يمعة االرتىية م لة تراسيت

9 “ IGAD’s peace building effort 

in South Sudan: Challenges and 

Prospects” 

International 

Journal of 

Political Science 

and Development 

Academic Research 

Journals Publishers, 

Delta State, Nigeria 
9/2/0219 

10 “Mechanism of Utilizing the 

Media: it’s Role in Political 

Communication and Impact on 

Public Opinion” 

 32/2/0219 رتىيةال يمعة اال م لة تراسيت

11  “Utilizing the Skills of 

Internally Displaced Persons in a 

Recessed Economy” 

International 

Journal of 

Political Science 

and Development 

Academic Research 

Journals Publishers, 

Delta State, Nigeria 
12/2/0211 

 الشػػػػػريعة  ػػػػػح اإلشػػػػػيلة مػػػػػع التعيمػػػػػؿ  قػػػػػه 12
 (أىم ذ ي الى ر س رة)اإلسالمية 

مػػػػؤتمر مبػػػػيترة " تبيىػػػػ ا" 
 الت لح األ ؿ 

 العػػػيـ األمػػػف متيريػػػة تىظػػػيـ
 األ سط الشرؽ   يمعة

12/2/0211 

 التطػػػػػرؼ م ا هػػػػػة  ػػػػػح السييسػػػػػح المىظػػػػ ر 13
 للفتػػػػػػػػرة: تراسػػػػػػػػة حيلػػػػػػػػة  اإلرهػػػػػػػػيب )األرتف

0211-0219) 

الم لػػػػػػػة األرتىيػػػػػػػة  ػػػػػػػح 
القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى ف  العلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  

 سيةالسيي

 30/2/0211  يمعة مؤتة

12 Saudi Arabia’s Geopolitical 

Interests in the Levant and the 

Threat Perception 2011-2017 
 13/2/0211 ال يمعة االرتىية م لة تراسيت

 االلتراؼ أزمة ت ي  األرتىية التبل ميسية 15
 إلسرائيؿ لي مة بيلقتس األمريوح

 0212/األ ؿ ويى ف/2

 31/2/0211 ال يمعة االرتىية راسيتم لة ت

  ح األرتىح الىم ذج:  اإللالـ السييسة"  12
 "المستقبلية  المسيرات العربح الربيع مرحلة

 12/10/0211 ال يمعة االرتىية األرتىية الترب ية الم لة

 : عضوٌة اللجان والهٌئات المهنٌة:عشر رابع

 التيريخ المويف العض ية #
يف  السػػػػالـ  التىميػػػػة الت ليػػػػة / مستشػػػػير سػػػػفير حقػػػػ ؽ االىسػػػػ 1

 سييسح ت لح
 11/1/0211 الت لية / وىتا FAAVMمىظمة 

 Journal of Universal لض  هيئة تحرير  ح م لة للمية محومة / ترويي 2

History Studies, Duzce 

University, Turkey 

0211 

 0219  يمعة الشرؽ اال سط ل ىة التقييـ الذاتح للح ومةلض   3

 2007 لّميف لض  ال معية األرتىية للعلـ  السييسية 4

 2009 لّميف لض  ال معية العربية للعلـ  السييسية 5
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 2011 لّميف لض  ال معية االرتىية للبحث العلمح 6

 لي ػػمة القػػتس احتفيليػػة  ػػح  الىشػػر اال ػػتارات لضػػ  ل ىػػة 7
 العربية الثقي ة

 0221 لّميف

ال ػػػ تة  ػػػح  يمعػػػة الشػػػرؽ  لضػػػ  م لػػػس الى ليػػػة  ضػػػميف 8
 األ سط

 2012  يمعة الشرؽ اال سط

 2010 لّميف لض  حزب ال بهة االرتىية الم حتة 9

 

 / الشكر والتقدٌر: عشر: التكرٌم خامس

التوريـ ى ع #  التيريخ المىيسبة ال هة 

ودّرع تقدير شهادة 1  رئيس/  االوسط الشرق جامعة 
االمناء مجلس  

 0212 الة استيذ مشيرؾ توريـ بمىيسبة الترقية

شور وتيب 2 الرئيس/  اال سط الشرؽ  يمعة   0212 رئيسي لقسـ العلـ  السييسية 

 الملحؽ/  الليبية الت يع  زارة  تقتير شور شهيتة 3
 العسورف

المسػػػػػػػػيهمة بيلػػػػػػػػتات اوػػػػػػػػيتيمييف بػػػػػػػػيلق ات 
 المسلحة العربية الليبية

0212 

شور وتيب 4 الرئيس/  اال سط الشرؽ  يمعة   0212 ميتا لولية األتاب  العلـ ل 

شور وتيب 5 الرئيس/  اال سط الشرؽ  يمعة   0212 لميتا لولية األتاب  العلـ  

تقتير شهيتة 6 الرئيس/  اال سط الشرؽ  يمعة  المشػػػػػيروة  ػػػػػح م لػػػػػس الى ليػػػػػة  ضػػػػػميف  
 ال  تة

2015 

تقتير شهيتة 7 الرئيس/  اال سط الشرؽ  يمعة   ضػػػػػميف  المشػػػػػيروة  ػػػػػح م لػػػػػس الى ليػػػػػة 
 ال  تة

2014 

تقتير شهيتة 8 الرئيس/  اال سط الشرؽ  يمعة  المشػػػػػيروة  ػػػػػح م لػػػػػس الى ليػػػػػة  ضػػػػػميف  
 ال  تة

2013 

تقتير شهيتة 9 الرئيس/  اال سط الشرؽ  يمعة   2013 المشيروة  ح  حتة الرقيبة  ضميف ال  تة 

لمرة رحلة 10 الرئيس/  اال سط الشرؽ  يمعة  ح التػػػػػػػػتريس االتاء المتميػػػػػػػػز  ػػػػػػػػح لمليتػػػػػػػػ 
  ضبط ال  تة

2013 

ال زير/  الثقي ة  زارة  ترع تقتير شهيتة 11 مشػػيروة  ػػح ل ىػػة اال ػػتارات  الىشػػر  ػػح  
 0221احتفيلية القتس لي مة الثقي ة 

2010 

 عشر: االهتمامات البحثٌة: سادس

 االهتميميت البحثية #
 السييسة الاير ية االرتىية 1
 ال راع العربح اإلسرائيلح 2
 العالقيت الت لية  التبل ميسية 3
 الىظيـ السييسح االرتىح 4
 المستقبلية  التراسيت السييسية التىمية 5
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 :المواد التً تم تدرٌسها: عشر سابع

 المست   / البرىيمج اسـ الميتة #
مقتمة  ح  - .ة  ح العالقيت الت ليةمقتم - .مة  ح العلـ  السييسيةمقت - 1

سييسية ال- تراسة معمقة  ح القضية الفلسطيىية. - االىظمة السييسية.
التبل ميسية  حؿ  - .ىظرية   ور سييسح حتيث - .رتىيةاألاير ية ال

 أىظمة سييسية مقيرىة.- .أىظمة سييسية لربية - .الىزاليت الت لية

 
 المي ستير
/  يمعة الشرؽ  )قسـ العلـ  السييسية
 (األ سط

- .)حلقة بحث( يليب البحث العلمحأس- متاؿ الة العلـ  السييسية  . - 2
الشرؽ  – الىظرية التيمقراطية -، تراسيت سييسية بيللغة االى ليزية

 اال سط  ح العالقيت الت لية

 البويل ريس
)ال يمعة االرتىية / قسـ العلـ  

 السييسية(
 القتس - قضييي ت لية معي رة. -التربية ال طىية.  - 3

)اى ليزف(، )موتبية(.  القتس -بية(. )موت   )اى ليزف(، التربية ال طىية -
 الثقي ة االسالمية )اى ليزف(، )موتبية( -

 البويل ري س
متطلبيت  يمعة /  يمعة الشرؽ 

 اال سط
 البويل ري س القضية الفلسطيىية –التربية ال طىية  - 4

 اربت االهلية  يمعة/   يمعة متطلبيت
 ور  –االى ليزية  م طلحيت سييسية بيللغة –مىظميت ت لية  اقليمية  - 5

المتاؿ الة  -السييسة الاير ية االرتىية   - سييسح حتيث  معي ر
قضييي ت لية  –التط ر السييسح للقضية الفلسطيىية  – العلـ  السييسية

 تراسيت استراتي ية  امىية –معي رة 

 البويل ري س
 قسـ العلـ  السييسية /  يمعة  تارا

 

 عشر: اللغات: ثامن

 وتيبة محيتثة قراءة اللغة #

 ممتيزة ممتيزة ممتيزة العربية 1

  يتة  تا   تا  يتة  يتة  تا االنجليزية 2

 مقب لة  يتة مقب لة الهندية 3
 

 :المعرفون: عشر تاسع

 البريت االلوتر ىح الهيتؼ المسمة ال ظيفح االسـ #

 توفيق عبدهللا. أ 1
 كنعان

أميف ليـ الل ىة الملوية 
 لشؤ ف القتس

124485698261+ atk_2010@yahoo.com 

ماهر سليم. د.أ 2 الشرؽ  رئيس  يمعة 
/  يمعة لميف  األ سط
 السيبؽ العربية

698262222299+ prof.maher@aau.edu.jo 

رئيس  يمعة الشرؽ  أ.د. محمد الحيلة 3
  اال سط

621485698261+ prof.hileh@gmail.com 

م. محمد يوسف  4

 الطراونه
سفير الى ايي الحسىة 
 لقضييي السالـ  التىمية

698261111219+ motarawneh@yahoo.com 
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