
 1 

 

 

 السيــرة الذاتيــــــة

2017 
 

 المعلومات الشخصية  .1

 م : أ. د أمين عواد مهنا المشاقبة.ــــاالس -

 .11/12/1955الد : ــتاريخ المي -

 الد : مدينة المفرق/ األردن.ــمكان المي -

 ية : أردني .ــــالجنس -

 الحالة االجتماعية : متزوج . -
 

 بيانات االتصال : .2

 . األردنيةالجامعة أستاذ دكتور في  -

 24856الفرعي:  – 5355000تلفون العمل :  -

 عمان . – الجامعة األردنية/ قسم العلوم السياسيةالعنوان الدائم :  -

 . 0795609132  موبايل:.  065677752المنزل  –تلفون : عمان  -

- almashaqbeh-amin@hotmail.com 
 

 المؤهالت العلمية : .3

مقارنـــة ا جامعـــة جنـــون كاليفورنيـــا / لـــو  أنجلـــو  ا دكتـــوراي فـــي العلـــوم السياســـية / سياســـة  -
 . 1986الواليات المتحدي األمريكية 

   عنوان األطروحة : -
MODERNIAZATION AND POLITICAL STABILITY AND INSTABILITY: 

 The Jordanian Case, 1955-1986  

الواليـات المتحـدي  -لـو ون كاليفورنيـا ا لـو  انجمعـة جنـاماجستير في السياسة المقارنـة / ج -
 .1984 األمريكية

ماجستير في العالقات الدوليةا جامعة فيرلي ديكنسنا نيوجرسيا الواليـات المتحـدي األمريكيـة  -
1980. 

 .1978بكالوريس علوم سياسية / كلية التجاري واالقتصادا الجامعة األردنية ا عمان ا  -

 .1974ثانوية عامة ا ثانوية المفرق ا األردن  -

 . 10/3/2003تاريخ الترقية:  Professor كاديمية : أستاذ دكتورالرتبة األ -
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 الوظائف الحكومية : .4

 . 1993-1991وزير للتنمية االجتماعية / المملكة األردنية الهاشمية  -

 .2011-2007رئيس اللجنة المؤقتة لالتحاد العام للجمعيات الخيرية  -

ـــــــــــــــــس  داري  - ـــــــــــــــــيس مجل ـــــــــــــــــة للصـــــــــــــــــحافة والنشـــــــــــــــــر  رئ    الدســـــــــــــــــتورالشـــــــــــــــــركة األردني
1/11/2011- 25/12/2013. 

 لآلن . 2017-2010مجلس التعليم العالي  نائب رئيس -
 األكاديميةاإلدارة .5

  .1991-1990نسانية / جامعة اليرموك دان والعلوم االمساعد عميد كلية اآل -

 .1998عميد البرامج الدراسية والشؤون العامة ا المعهد الدبلوماسي األردني  -

 2009 -2008أمناء جامعة مؤتة نائب رئيس مجلس  -

 .2014-2010ائب رئيس مجلس التعليم العالي ن -

 لآلن. 2017 -20104نائب رئيس مجلس التعليم العالي  -

 :داريةواإلالخبرات األكاديمية .6

 .1982-1980ا جامعة اليرموك مدر  للعلوم السياسية -

 .1991-1986أستاذ مساعد / قسم العلوم السياسية / جامعة اليرموك  -

 .1989أستاذ زائر / جامعة تنسي / نوكسفيل ا الواليات المتحدي األمريكية  -

 .1996-1993أستاذ مشارك في العلوم السياسية / جامعة اليرموك  -

 .2000-1996أستاذ مشارك في العلوم السياسية / جامعة العلوم التطبيقية  -

 . 1991-1990مساعد عميد كلية اآلدان والعلوم اإلنسانية / جامعة اليرموك  -

 .1998عميد البرامج الدراسية والشؤون العامة ا المعهد الدبلوماسي األردني  -

 .2002-1998بلوماسي األردني ا عمان هد الدغير متفرغ / المع أستاذ -

 .2002حتى  2000أستاذ مشارك قسم العلوم السياسية / جامعة اليرموك  -

 .2004-2003- 2002استاذ مشارك في قسم العلوم السياسية / جامعة الكويت  -

 .9/9/2006-10/3/2003أستاذ دكتور / قسم العلوم السياسية جامعة اليرموك  -

 .2006مستشار في  عداد دليل تدريس التربية الوطنية ا وزاري التربية والتعليم ا عمان و خبير  -

 .2006خبير في التربية الوطنية ا وبرنامج المواطن ا مؤسسة منهاج ا عمان / -

 .2014-2006بيروت ا لبنانا  –كز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة مستشار في المر  -

ا المركـز العربـي لتطـوير حكـم  والبرلمانات العربيةخبير وكاتب رئيسي في  عداد تقرير المشاركة  -
 .2006بيروت ا لبنان  –القانون والنزاهة 
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 .2010-2006ا عمان –أستاذ العلوم السياسية جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا  -

 .2007 – 2006خبير ومستشار في  عداد مناهج العلوم االجتماعية والتربية الوطنية ا  -

 .2011-2007عضو المجلس االقتصادي واالجتماعي  -

 .ولغاية اآلن 2013 -2012 -2011-2010أستاذ العلوم السياسية الجامعة األردنية  -

 .2009-2008 نائب رئيس مجلس أمناء جامعة مؤتة -

 .2011-2007اللجنة المؤقتة لالتحاد العام للجمعيات الخيرية رئيس  -

 .2013-2011حافة والنشر  الدستور  رئيس مجلس  داري الشركة األردنية للص -
 االهتمامات العلمية: .7

نظريــات السياســة المقارنــة ا األنظمــة السياســية ا واألحــزان السياســية ا التنميــة والتحــدي  فــي  -
ــــامي والمشــــاركة ال ــــة العــــالم الن ــــة والتنمي ــــات ا االتجاهــــات السياســــية وال قافي سياســــية والبرلمان

السياســـية فــــي المملكـــة األردنيــــة الهاشــــمية ا والنظـــام السياســــي األردنـــي والسياســــة الخارجيــــة  
والتربيـــة الوطنيـــة والعالقـــات الدوليـــة فـــي الشـــرق األوســـط ا اإل ـــال  السياســـي واإل ـــالحات 

 يمقراطية وحقوق اإلنسان.السياسية في دول الخليج العربيا الد

ــة - ــدي الدســتور والــرأي والصــح  األردني ــةا الشــرق  محلــل سياســي وكاتــب مقــال فــي جري والعربي
 القطريةا السياسة الكويتية.

 الجمعيات : .8

 .1996مؤسس الجمعية األردنية للعلوم السياسية  -

 .1999-1997رئيس الجمعية األردنية للعلوم السياسية  -

 .2001-1999للعلوم السياسية رئيس الجمعية األردنية  -

 عضو جمعية الشؤون الدولية األردنية / عمان . -

 عضو الجمعية العربية للعلوم السياسية . -

 األردن. –عضو مجلس أمناء مركز الريادي للدراسات والمعلومات ا عمان  -

 عضو مجلس أمناء مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان . -

 في األردن .رئيس فخري لعدد من الجمعيات الخيرية  -

 لغاية اآلن.  -2009رئيس جمعية أيتام المفرق  -

الشــرق األوســطا مركــز الشــرق األوســط للدراســات السياســية  عضــو اللجنــة االستشــارية لمجلــة -
 لآلن. -1998

 ولغاية اآلن. -2013عضو هيئة تحرير مجلة القانون والسياسةا جامعة مؤتة  -
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 عضوية اللجان  .9

 .1991-1990الجامعي / جامعة اليرموك رئيس لجنة السالمة واألمن  -

 .1991-1990عضو لجنة الندوات والمحاضرات / جامعة اليرموك  -

 .1991-1990عضو اللجنة العليا لدراسة اللجان الفرعية  -

 .1991عضو لجنة التحقيق والتأديب / ) لجنة خا ة ( اذار  -

 .2004-2002عضو لجنة البح  العلمي ا قسم العلوم السياسية جامعة الكويت  -

جامعــة  /ا كليــة العلــوم االجتماعيــةوالجــائزي التقديريــة للكليــات اإلنســانيةعضــو لجنــة دعــم البحــو   -
 .2004-2002الكويت 

 .2006في العلوم السياسية ا جامعة اليرموك  الدكتوراهعضو لجنة برنامج  -

 عــداد خطــة دراســية متكاملــة بــاللغتين العربيــة واإلنجليزيــة لبرنــامج الــدكتوراي فــي العلــوم السياســيةا  -
 . 2009الجامعة اإلسالمية العالميةا عمان 

 لآلن . 2015مشرف ومنسق برنامج الدكتوراه في العلوم السياسيةا الجامعة األردنية  -
 مستوى القسم 

مقـرر لجنـة  العلـوم السياسـية /  1987العلوم اإلنسانية  رئيس لجنة الندوات والمحاضرات / قسم -
 .1990-1989قسم العلوم اإلنسانية الفصل ال اني 

 .1990عضو لجنة التسجيل واالرشاد / قسم العلوم السياسية الفصل ال اني  -

-1987المرشــــــــــد األكــــــــــاديمي للتخصــــــــــس الفرعــــــــــي فــــــــــي العلــــــــــوم السياســــــــــية للســــــــــنوات  -
1988/1990/1991. 

 .1991-1990الدراسية للعلوم السياسية لمنح درجة  البكالوريس  مقرر الخطة  -

كليــة األميـــر الحســين بـــن عبــدار ال ـــاني للدراســات الدوليـــة لجنـــة النــدوات والمحاضـــرات /مقــرر  -
2014. 

ــــدار - ــــن عب ــــر الحســــين ب ــــة األمي ــــا / كلي ــــة الدراســــات العلي ــــةعضــــو لجن ــــاني للدراســــات الدولي   ال 
 لآلن .-2014

 كليـــــة األميـــــر الحســـــين بـــــن عبـــــدار ال ـــــاني للدراســـــات الدوليـــــة  العلمـــــي /  رئـــــيس لجنـــــة البحـــــ -
2016-2017. 

كليـة األميـر الحسـين بـن عبـدار ال ـاني للدراسـات مقرر لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس والترقية/   -
 .2016-2015الدولية

ال ـاني للدراسـات  كلية األمير الحسين بـن عبـدارعضو لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس والترقية/   -
 .2017-2016الدولية
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كليـة األميـر الحسـين بـن عبـدار المرشد األكاديمي لطلبة الدراسات العليا/قسم العلوم السياسـية /   -
 لآلن . -2015ال اني للدراسات الدولية

كليــة األميــر الحســين بــن عبــدار رئــيس لجنــة مخالفــات وتأديــب الطلبــة /قســم العلــوم السياســية /   -
 لآلن . -2015للدراسات الدوليةال اني 

 

 مستوى المملكة :

 .1993-1991مجلس  داري  ندوق المعونة الوطنية رئيس  -

 .1993-1991عضو مجلس  دارية الصندوق للتنمية والتشغيل  -

 .1993-1992رئيس اللجنة الفنية للخطة للتنمية االجتماعية واالقتصادية  -

 .1993-1992األردنية عضو اللجنة الوطنية الستراتيجية المرأي  -

 .1993-1992عضو اللجنة الوطنية للسكان  -

 .1993-1991رئيس اللجنة الوطنية لألسري والطفولة  -

 .19993-1991رئيس اللجنة الوطنية للمعاقين  -
 المؤتمرات والندوات : .10

 

 مكان وتاريخ االنعقاد عنوان المؤتمر / الندوي
علــــى نــــدوي ســــابلزبورغ ) تــــأثير عالقــــات الشــــرق والغــــرن   .1

 العالم ال ال (
 –سابلزبورغ  24-31/1/1987

 النمسا
 1986تشرين أول  22-21عمان  نظري مستقبلية  –ندوي بان المندن واألمن القومي   .2
بإشراف  1987أيلول  17-15عمان  المؤتمر االستراتيجي العربي األول   .3

واالستراتيجية مركز الدراسات السياسية 
 األردنيةباألهرام / مصر والجامعة 

 29/9/1987-27عمان  مؤتمر النظام العربي ا الجمعية العربية للعلوم السياسية    .4
 3/12/1990المنتدى ال قافي اربد  ندوي   الحسين والقضايا العربية المعا ري     .5
جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية  محاضري   النظام الدولي الجديد    .6

20/1/1991 
 8/5/1991جامعة اليرموك  ندوي   الوحدي العربية ضروري لحماية أمتنا   .7
نــدوي األســبوث ال قــافي الســابا لكليــة اآلدان    النهــو    .8

 العربي   : النهو  والتحدي 
 29/4/1991جامعة اليرموك
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ة الملكية عمان أكاديمية الشرط عر  كتان الفكر السياسي في األردن   محاضري   .9
14/7/1991 

أكاديمية الشرطة الملكية ا عمان  محاضري   النظام العربي والعالم اإلسالمي     .10
14/7/1991 

11.  Lecture " Modernization in Jordan"  July20.1988. Malone Faculty 

fellows 

12.  Lecture ,"Democracy in Jordan "  July 16.1990, Malone 

Faculty fellows, Yermouk 

University 

1995مركز االردن الجديد للدراسات  حول االنتخابات النيابية / قانون االنتخان ندوي  .13  

 مركز األردن الجديد عمان ندوي العمل البرلماني واقا وتطلعات ا أدنيارو  .14
7-9/10/1995 

 1996حزيران  23-22عمان  ندوي ال وري العربية في ذكراها ال مانين  .15
 8/5/1996جامعة اليرموك اربد  الجامعات األردنيةندوي تدريس العلوم السياسية في   .16
 30/10/1996عمان  ندوي تدريس العلوم والدراسات العليا  .17
 15/5/1997عمان  21ندوي السياسة األوربية تجاه الشرق األوسط في القرن   .18
 1997عمان  مؤتمر السياسة الخارجية األردنية األول  .19
ال اني / األردن ودول مؤتمر السياسة الخارجية األردنية    .20

 الجوار
 1998عمان 

المؤتمر السنوي ال ال  المياه العربية وتحديات القرن   .21
 مركز دراسات المستقبل 21

تشرين  26-24جامعة أسيوط ا مصر ا 
 1998ثان 

محاضري في وزاري الخارجية االماراتية ) السياسة الخارجية   .22
 األردنية (

 

 1998أبو ظبي ا نيسان 

أبو ظبي اإلمارات العربية المتحدي ا  المسيري الديمقراطية في األردن   جامعة العين محاضري ا  .23
 1998نيسان 

ندوي التحول الديمقراطي في العالم العربي خالل   .24
 التسعينات

جامعة آل البيتا المفرق ا 
1/12/1999 
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 1999عمان أيلول  1999-89ندوي عقد من الديمقراطية في األردن   .25
 2000نيسان  4جامعة اليرموك اربدا  الفلسطينية في مسيري الحسين ندوي القضية  .26
ا الدراسات الدولية ا جامعة بغداد مركز العربية –مؤتمر العالقات العربية   .27

21/11/2000 
مؤتمر السياسة الخارجية األردنية ال ال ا األردن ودول   .28

 مجلس التعاون الخليجي
 2001نيسان  3-4

االجتماعية والصحية ودورها في تنمية مؤتمر العلوم   .29
 المجتما

 الكويت 2003/ديسمبر 6-8

ندوي مجلس التعاون الخليجي والمتغيرات اإلقليمية   .30
 والدولية

 الكويت 2003/ ديسمبر  15

 
مؤتمر السياسة الخارجية األردنية الرابا ا األردن والمغرن   .31

 العربي
7-8/4/2004 

 2004بيروتا لبنان  السياسيةمؤتمر الجمعية العربية للعلوم   .32
 4/5/2004-3جامعة القاهري ا  ندوي اإل ال  السياسي في الوطن العربي  .33

 القاهري
 2005مركز الرأي للدراسات ا عمان  ندوي اإل ال  السياسي في العالم العربي  .34
مؤتمر الديمقراطية في الوطن العربيا مركز دراسات العالم   .35

 النامي
 2004جامعة القاهري ا مصر 

دور ا مؤتمر األردن دبلوماسية عربية في الشرق األوسط  .36
القيادي الهاشمية في الدبلوماسية األردنية  الملك  عبدار 

 ال اني والسياسة الخارجية 

 2010كانون األول/ ديسمبر   1-3

 

 2008عمانا  ورشة العمل الوطنيةا حكم القانون في األردن  .37
التحديات االجتماعية في المنتدى االجتماعي الوطنيا   .38

 األردن
11/10/2011 

 29/9/2012عمانا  الديمقراطية والعملية االنتخابيةا منتدى سحان ال قافي  .39
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المجتما المدني في األردنا عمانا االتحاد العام   .40
 للجمعيات الخيرية

2008 

41.  International Humantarian3 Baku 

Forum 
Nov.1-2 -2013 Baku 

Azerbaijan 
المنتدى العالمي للوسطيةا عمان  الدولة المدنية واإل ال  السياسي في األردن  .42

5/11/2016  

عمانمؤتمر األردن في بيئة متغيريا  الموق  األردني من القضية الفلسطينية  .43  
 4-6/11/2017.  

 مؤتمر التربية والشبانا تونس  التجربة األردنية -كافحة اإلرهانآلّيات م  .44
16-18/11/2017.  

 العالقات األردنية اإلسرائيلية  .45
 

اإلقليمية: الواقا  -مؤتمر العالقات العربية
عمانواآلفاقا   

 2-3/12/2017  
 

 اإلشراف على رسائل الدكتوراة والماجستير:  .11
 

 الجامعة التاريخ اسم الرسالة
ـــــر الوطنيـــــة  دراســـــة اســـــتراتيجية   .1 اســـــتراتيجية حـــــرون التحري

 )دكتوراه(
في الجامعة العربية  2009

 الدنمارك
التحـــديات األمنيـــة للسياســـة الخارجيـــة األمريكيـــة فـــي منطقـــة   .2

 الشرق األوسط مرحلة ما بعد الحرن الباردي
 جامعة الشرق األوسط 2008

الواقــا الجيوسياســي وأثــره علــى قضــية ومســتقبل الصــراث فــي   .3
 دارفور

 جامعة الشرق األوسط 2008

-1970 فـــي دول الخلـــيج العربـــي مـــناإل ـــال  السياســـي   .4
2009 

نوفمبرا 
2009 

 جامعة الشرق األوسط

-1991اإل ال  السياسي في الكويـت وأثـره علـى التغييـر   .5
2010 

كانون األول 
2010 

 جامعة الشرق األوسط

 األوسط جامعة الشرق 2010التحــوالت السياســية فــي النظــام الــدولي الجديــد وأثــره علــى   .6
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-1990أمـــن دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي واســـتقرارهاا 
2010 

 جامعة الشرق األوسط 2009 مستقبل العراق بين بناء الدولة ومحاوالت التقسيم  .7
 جامعة الشرق األوسط 2009 تحديات األمن الوطني األردني  .8
 جامعة الشرق األوسط 2011 2009-1989اإل ال  السياسي في األردن   .9
التوجهــات السياســية لالجئــين الفلســطينيين تجــاه أطروحــات   .10

 الالجئين في مفاوضات الحل النهائي )دراسة ميدانية(قضية 
 جامعة الشرق األوسط 2010

اإلسـرائيليا جامعـة  -الجدار العازل ومستقبل الصراث العربـي  .11
 The Segregation wall 2010الشـرق األوسـطا 

and the future of Arab- Israeli conflict 

2010 M.E.U 
 جامعة الشرق األوسط

-2000السياسـي علـى االسـتقرار فـي األردن أثر اإل ـال    .12
2012 

 الجامعة األردنية 2012

 الجامعة األردنية 2012 حقوق اإلنسان وحرياته األساسية في الدستور األردني  .13
دور االنتخابــــات النيابيــــة فــــي التحــــول الــــديمقراطي )الحالــــة   .14

 (2013-1989األردنية 
 الجامعة األردنية 2013

15.  Soft power within the American 

Foreign Policy towards Iran 
 الجامعة األردنية 2014

 الجامعة األردنية 2013 الديمقراطية ومستقبلها في دول الربيا العربي  .16
ــين   .17 اال ــالحات السياســية الدســتورية وتأثيرهــا علــى العالقــة ب

 السلطات )الحالة األردنية(
 الجامعة األردنية 2013

 الجامعة األردنية 2013 الربيا العربي الموق  اإلسرائيلي من  .18
التحــــوالت الديمقراطيــــة وأثرهــــا علــــى الحيــــاي السياســــية فــــي   .19

 العراق
 الجامعة األردنية 2013

ــــة تجــــاه   .20 ــــدى طلبــــة الجامعــــة األردني االتجاهــــات السياســــية ل
 االحزان السياسية األردنية  دراسة ميدانية 

 الجامعة األردنية 2013

ـــــيج   .21 ـــــة األردن وحـــــرن الخل ـــــار السياســـــية واالمني ـــــة األث ال ال 
 (2008-2003واالقتصادية )

 الجامعة األردنية 2014
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اال ــالحات السياســية والدســتورية وتأثيرهــا علــى العالقــة بــين   .22
 2013-2010السلطات 

 الجامعة األردنية 2014

دور مؤسسات المجتمـا المـدني فـي اإل ـال  السياسـي فـي   .23
 األردن

 الجامعة األردنية 2014

مبادرات جاللة الملـك عبـدار ال ـاني فـي عمليـات اإل ـال    .24
 السياسي في األردن

 الجامعة األردنية 2014

أثــــر الفضــــائيات العربيــــة فــــي تشــــكيل االتجاهــــات السياســــي   .25
 ألعضاء النقابات المهنية في األردن تجاه الحراك الشعبي

 جامعة العلوم اإلسالمية 2014

ز مفــــاهيم المــــواطن لــــدى دور الجامعــــات الرســــمية فــــي تعزيــــ  .26
 طلبتها دراسة ميدانية

 الجامعة األردنية 2015

التحـــــديات اإلقليميـــــة علـــــى الموقـــــا الجيوسياســـــي األردنـــــي   .27
2000-2015 

 جامعة العلوم اإلسالمية 2015

-2003العمليــة السياســية فــي  قلــيم كردســتان ومســـتقبلها   .28
2014 

 الجامعة األردنية 2014

ـــــــأثير االســـــــتراتيجي   .29 والسياســـــــي للجماعـــــــات اإلســـــــالمية الت
 2014-2010المتطرفة في سوريا والعراق 

 الجامعة األردنية 2014

أثــر اإل ــال  السياســي علــى االســتقرار السياســي فــي األردن   .30
 2014-2010من 

 الجامعة األردنية 2014

ــــي النظــــام السياســــي التركــــي   .31 ــــر حــــزن العدالــــة والتنميــــة ف أث
2002-2014 

 األردنيةالجامعة  2014

األبعــاد اإلنســانية فــي السياســة الخارجيــة الكويتيــة فــي عهــد   .32
 2014-2006األمير  با  األحمد الجابر الصبا  

 الجامعة األردنية 2014

دور التنظيمــات اإلســالمية فــي األزمــة الســورية خــالل الفتــري   .33
2011-2014 

 الجامعة األردنية 2014

أثــر ال قافــة السياســية فــي تكــوين االتجاهــات السياســية لــدى   .34
   2015طلبة الجامعة األردنية في 

 الجامعة األردنية 2015
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 أثراإل ال  السياسي على دور البرلمان األردني   .35

 2015 – 2010من

 الجامعة األردنية 2015

الحركــــات اإلســــالمية وأثرهــــا علــــى االســــتقرار السياســــي فــــي   .36
 2014-2010العالم العربي 

 الجامعة األردنية 2015

المحـــــددات والمتغيـــــرات المـــــؤثري فـــــي السياســـــة الخارجيـــــة   .37
-2011اإليرانية تجاه أمن دول مجلس التعـاون الخليجـي )

2015) 

 الجامعة األردنية 2015

مسـتقبل أمــن الخلــيج العربـي فــي ضــوء الصـراث السياســي فــي   .38
 2015-2011اليمن 

 الجامعة األردنية 2015

التنميـة السياسـية فـي االنتمـاء الـوطني فـي دولـة اإلمـارات أثر   .39
 (2015-2005العربية المتحدي )

 الجامعة األردنية 2015

الصـــراث السياســـي فـــي ســـوريا ودوره فـــي انتشـــار الجماعـــات   .40
المتطرفـــة وتأثيرهـــا علـــى األمـــن الـــوطني األردنـــي فـــي الفتـــري 

2011-2015 

 الجامعة األردنية 2015

عمليـــة التنشـــئة السياســـية واالجتماعيـــة فـــي دور اإلعـــالم فـــي   .41
 (2016-2015دولة الكويت )دراسة ميدانية 

 الجامعة األردنية 2016

أثر التنميـة السياسـية فـي االنتمـاء الـوطني فـي دولـة اإلمـارات   .42
 (2016 -2002العربية المتحدي خالل الفتري )

 الجامعة األردنية 2016

الشـــرق األوســـط )ســـوريا السياســـة الخارجيـــة األمريكيـــة فـــي   .43
 (2016-2009والعراق( أنموذجاً في عهد أوباما )

 الجامعة األردنية 2016

 الجامعة األردنية 2016 (2016-2011الدولة الفاشلة: سوريا أنموذجاً )  .44
تـــــداعيات أزمـــــة اللجـــــوء الســـــوري علـــــى المملكـــــة األردنيـــــة   .45

 (2015-2010الهاشمية )
 الجامعة األردنية 2016

واإلعـــالم: التـــأثير والتـــأثر/ حالـــة دراســـة: المنطقــــة السياســـة   .46
 (2016-2011العربية )

 الجامعة األردنية 2016

ــــيمن  .47  جامعة العلوم اإلسالمية 2016 الربيــــا العربــــي وأثــــره علــــى االســــتقرار السياســــي فــــي ال
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 (/ أطروحة دكتوراه2010-2015)
دور اإلعــالم فـــي تعزيـــز المشـــاركة السياســـية والعمـــل الحزبـــي   .48

 2017الشبان األردني دراسة ميدانية  لدى
 الجامعة األردنية 2017

الُبنيـــة األيديولوجيـــة للحركـــات المتطرفـــة دراســـة تحليليـــة فـــي   .49
تنظـــيم الدولـــة اإلســـالمية فـــي العـــراق  -فكـــر تنظـــيم القاعـــدي
 / أطروحة دكتوراه والشام )داعش(

 جامعة العلوم اإلسالمية 2017

 الجامعة األردنية 2017 تجاه أحدا  الربيا العربيالسياسة الخارجية اإليرانية   .50
التحـــديات والتهديـــدات الداخليـــة والخارجيـــة لألمـــن الـــوطني   .51

 / أطروحة دكتوراه (2016-2000األردني )
 الجامعة األردنية 2017

التحــديات األمنيــة التــي تواجــه األردن فــي ظــل أزمــة اللجــوء   .52
 / أطروحة دكتوراهالسوري

 األردنيةالجامعة  2017

الدولــة الفاشــلة:  شــكالّية  عــادي بنــاء الدولــة/ ســوريا أنموذجــاً   .53
 / أطروحة دكتوراه (2010-2016)

 الجامعة األردنية 2017

 المنشورات العلمية : .12
 

 : الكتب 
 

 تاريخ النشر النشرمكان  اسم الكتان
 1990 دار زهرانا عمان  السياسي األردنيا حقائق ومفاهيم النظام  .1
 1995 عمانا دار الحامد  السياسي األردنيا الطبعة ال انيةالنظام   .2
 1996 عمان  السياسي األردنيا الطبعة ال ال ةالنظام   .3
 1998 عمان النظام السياسي األردنيا الطبعة الرابعة  .4
 2000 عمان النظام السياسي األردنيا الطبعة الخامسة  .5
 2002 عمان النظام السياسي األردنيا الطبعة السادسة   .6
 2005 عمان التربية الوطنية والنظام السياسي األردنيا الطبعة السابعة  .7
 2008 عمان التربية الوطنية والنظام السياسي األردنيا الطبعة ال امنة  .8
 2009 عمان التربية الوطنية والنظام ا الطبعة األولىا نسخة جديدي معدلة  .9
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 2010 عمان التربية الوطنية والنظام ا الطبعة ال انية  .10
 2009 أمانة عمان  ثقافيةالنظام السياسي األردنيا طبعة   .11
 1989 دار الجيل / بيروت لبنان التحدي  واالستقرار السياسي في األردن   .12
 1995 المطابا العسكرية عمان ( 1934- 1885األمير شاكر بن زيدا نشأته وحياته )  .13
فـــــي التربيـــــة الوطنيـــــة ا النظـــــام السياســـــي األردنـــــي والمســـــيري   .14

 الديمقراطية ا الطبعة األولى دار الحامد 
 1996 عمان

ا 1995مو الملكي األمير حسن ا عـام خطابات  احب الس  .15
 محرر 

 1997 عمان

ــــن طــــاللا ر    .16 ــــةالحســــن ب ــــة الديمقراطي ا ى وأفكــــار فــــي التنمي
 السالم 

 1998 وزاري ال قافة اعمان

 2000 عمان السياسة الخارجية األردنية ا واقا وتطلعات ا محرر   .17
 2000 عمان  ا محرر السياسة الخارجية األردنية ودول الجوار   .18
ا ردنيــة ودول مجلــس التعــاون الخليجــيالسياســة الخارجيــة األ  .19

 محرر 
 2002 دار الحامد ا عمان

 مركز الدراسات اال ال  السياسي في الوطن العربي ا محرر  .20
االستراتيجية ا جامعة 

 الكويت

2005 

 2008 بيروت البرلمان في الدول العربية األردنا لبنانا مصرا المغرن  .21
 2010 دار الحامدا عمان  اإل ال  السياسي والحكم الرشيد  .22
ـــة فـــي الشـــرق   .23 ـــة األمريكي ـــة للسياســـة الخارجي التحـــديات األمني

 األوسط
 2011 دار الحامدا عمان

 2011 دار الحامدا عمان  والمستقبلدارفور الصراث   .24
 2012 وزاري ال قافةا عمان النظام السياسي األردني  .25
 2012 عمان الملك والسلطات ال ال ا وزاري التنمية السياسية  .26
 2015 عمان  الوجيز في المفاهيم والمصطلحات السياسية  .27
 2016 عمان )محّكم( اإل ال  السياسي والمشاركة السياسية في األردن  .28
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 2016 مصر -القاهري )محّكم( نظريات التنشئة السياسية وال قافة السياسية  .29
 2017 عمان )محّكم( ا الطبعة ال ال ة عشريالنظام السياسي األردني  .30
 2017 عمان )محّكم( دراسة تحليلية في انتخابات مجلس النوان ال امن عشر  .31
 2017 عمان -تحت الطبا مبادئ السياسة المقارنة  .32

33.  Jordanian Political System 2017 عمان -تحت الطبا 

  : المقاالت 

 

 تاريخ النشر مكان النشر عنوان المقال
1.  " Factor of political stability in Jordan ", 

Administrative change , Vol.XIV, NOS 
India 1-2 July, 

1987 
2.  The Palestinian movement : History and 

prospect. Journal of political science , 

Aligrah muslim University 

India 1991 

تقيــــــــيم األحــــــــزان والتنظيمــــــــات السياســــــــية فــــــــي األردن   .3
 ( دراسة مقارنة1950-1957)

مؤتة لألبحا ا جامعة 
 الكرك  -مؤتة 

1991 

تصـــورات طلبـــة جامعـــة اليرمـــوك لممارســـة مـــواد اإلعـــالن   .4
 العالمي لحقوق اإلنسان في المجتما األردني  

مجلة البلقاء للبحو  
والدراسات ا المجلد 
 ال ال  والعدد األول

1992 

التنميــة الريفيــة مــا بــين الدولــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة   .5
 وآليـــات تطـــوير أداءهـــا ) طـــار نظـــري( ا نـــدوي المنظمـــات

 الحكومية وغير الحكومية

 /9 /3-1 عمان
1996 

مالحظـات حــول فلسـفة التعلــيم العـالي فــي األردن ا ورقــة   .6
 عمل لندوي العلوم السياسية والدراسات العليا

/30/10 عمان
1996 

مالمـــح الـــدور األوروبـــي فـــي الشـــرق األوســـط والعالقـــات   .7
تجـاه العربية األوروبية ورقة مقدمة لندوي السياسـة ألوروبيـة 

 21الشرق األوسط في القرن 

/15/5 عمان
1997 

  سليمان النابلسيا والتجربة الحزبية   سـليمان النابلسـي   .8
قـــراءي فـــي ســـيرته وتجربتـــها وقـــائا نـــدوي مركـــز الدراســـات 

 األردنية بالتعاون ما وزاري الشبان

 1997 عمان
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ـــ  جمـــاعي ا   .9 ـــة السياســـية ا مؤل دور األحـــزان فـــي التنمي
 مركز الريادي

 1997 عمان ا كانون أول

التحــديات التـــي تواجـــه العمـــل الحزبـــي فـــي األردن مؤلـــ    .10
 جماعي ا مركز الريادي

 1997 عمان كانون أول

االتجاهــــات السياســــية لــــدى الطلبــــة الجــــامعيين   دراســــة   .11
ميدانيــــة   أبحــــا  اليرمــــوك ا سلســــلة العلــــوم اإلنســـــانية 

 1993واالجتماعية ا المجلد التاسا العدد األول ا 

 اربد جامعة اليرموك

المجلـد   -التنمية السياسية   أطار نظري   مجلـس األمـة  .12
 (29السابا ا العدد )

 1998 عمان

 تجديــــد معــــايير تشــــكيل الــــوزاري فــــي األردن  ا تجديــــد   .13
الحيــاي السياســية فــي األردن . المركــز األردنــي للدراســات 

 (3والمعلومات سلسلة قضايا )

 1999 عمان

األردنـــي االتجاهـــات السياســـية ألعضـــاء مجلـــس النـــوان   .14
  مجلـة دراسـات ا المجلـد ال ال  عشر   دراسة مسحية 

السابا والعشرين ا العدد األول ا سلسلة العلوم اإلنسانية 
 2000واالجتماعية ا لعام 

 عمان الجامعة األردنية

الصراث العربي اإلسـرائيلي حـول الميـاه   نظـري مسـتقبلية     .15
 مجلة دراسات وبحو  الوطن العربيا العدد العاشر 

الجامعة المستنصرية  
 بغداد

2000 

( ا 1999-1989التحــــــول الــــــديمقراطي فــــــي األردن )  .16
التحول الديمقراطي في العالم العربـي خـالل التسـعينات ا 

 آل البيت تحرير حمدي عبد الرحمن ا جامعة

 2000 األردن

العالقـــات العربيـــة األوروبيـــة   مـــن الحـــوار  لـــى الشـــراكة     .17
 مركز الدراسات الدولية

 1999 جامعة بغداد  

أفكـــــار ور ى فـــــي الدولـــــة الفلســـــطينية ا مركـــــز دراســـــات   .18
 (31الشرق األوسط العدد )

 2000 عمانا ندوات

 القضــية الفلســطينية فــي مســيري الحســين ا مركــز دراســات  .19
 الالجئين والنازحين والهجري القسرية

نيسان  4 جامعة اليرموك
2000 

 2002 أبحا  اليرموكاألحــــزان السياســــية األردنيــــة وأســــبان عــــزوف المــــواطن   .20
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 2000  دراسة ميدانية   شباط : عنها
اإلدراك السياسي ألبعاد التمزق القـومي العربـي لـدى طلبـة   .21

ميدانيــة   ملحــق العلــوم جامعــة العلــوم التطبيقيــة   دراســة 
 (28اإلنسانية ا مجلد )

كانون أول  عمان ا األردن
2001 

ـــــتاالتجا  .22 ا دراســـــة هـــــات السياســـــية لطلبـــــة جامعـــــة الكوي
 ميدانية مشترك

 2004 مجلة دراسات الخليج

ا مركــــــز   السياســــــي فــــــي دول الخلــــــيج العربــــــياإل ــــــال  .23
 دراسات وبحو  الدول النامية

 2004 جامعة القاهري

مجلس النوان الرابا  في نتائج االنتخابات النيابية قراءي  .24
 عشر

 2003العام 

وق اإلنسان فـي المجتمـا األردنـيا )دراسـة نمط ثقافة حق  .25
 أبحا  اليرموكمجلة  ا(ميدانية

 2003 جامعة اليرموكا اربد

ــي الرابــا عشــر )  .26 ( 2007-2003مجلــس النــوان األردن
 للدراسات السياسية مركز القد  اقراءي تحليلية للنتائج

 2004 عمان

ـــــة الهاشـــــميةا   .27 ـــــةا المملكـــــة األردني التحـــــوالت الديمقراطي
 دراسة مقارنةوالمملكة المغربية: 

منشوري بكتان 
الجمعية األردنية للعلوم 

 السياسية

2004 

 للدراسات مركز الرأي معوقات اإل ال  السياسي في األردن  .28
 عمان

2005 

فصل من كتان التربية  والديمقراطيةالحياي السياسية   .29
الوطنية لوزاري التعليم 

 العالي

24/6/
2008 

ا عمانا ورشة عمل السياسة العامةا  طار نظريا   .30
 فندق الميريديان

أيلول  8-11
2007 

31.  The Status and Challenges Facing Civil 

Societies in Jordan 
Amman 2008 

32.  Multiculturalism, Theoretical 

Framework 

Baku – 

Azerbaijan 

2013 

/11/10 عمان النظام البرلمانيا وآليات تشكيل الحكومات البرلمانية  .33
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2012 
مجلة دراسات الجامعة  الدولة الفاشلة: سوريا أنموذجاً   .34

 األردنيةا مقبول للنشر
2016 

التحديات والتهديدات الداخلية والخارجية لألمن األردني    .35
 النفطي

الجامعة  مجلة دراسات
 األردنيةا مرسل للنشر

2017 

التحديات األمنية التي تواجه األردن فـي ظـل أزمـة اللجـوء   .36
 السوري

مجلة دراسات الجامعة 
 األردنيةا مرسل للنشر

2017 

 
 مواد التدريس على مستوى البكالوريوس والماجستير:  .13

 
 مقدمة في العلوم السياسية  .1
 قضايا معا ري  .2
 األردنيالنظام السياسي   .3
 التربية الوطنية  .4
 القضية الفلسطينية  .5
 نظرية التنمية السياسية  .6
 نظريات السياسة المقارنة  .7
 دراسات متخصصة في السياسة المقارنة  .8
 نظريات النظم السياسية  .9
 األحزان والمنظمات السياسية والرأي العام  .10
 العالقات الدولية االقتصادية  .11
 نظرية العالقة الدولية  .12
 التنظيمات الدولية واإلقليمية  .13
 دراسات سياسية باللغة اإلنجليزية  .14
 النظم السياسية العربية  .15
 اإلسرائيلي -الصراث العربي  .16



 18 

 النظم السياسية الغربية  .17
 مشكالت التنمية والتحدي  في العالم النامي  .18
 مبادئ في القانون الدولي  .19
 مبادئ في القانون الدستوري  .20
 واالنتخابات )ماجستير( النظم االنتخابية  .21
 دراسة متخصصة في القضية الفلسطينية )ماجستير(  .22
 المديونية واالستقرار السياسي )ماجستير(  .23
 نظرية السياسة المقارنة )ماجستير(  .24
 التحول الديمقراطي في األردن )ماجستير(  .25
 النظام السياسي األردني )ماجستير(  .26
 )ماجستير( لسياسيةنظريات التنمية ا  .27
 العولمة )ماجستير(  .28
 السياسة الخارجية األردنية )بكالوريو  وماجستير(  .29
 نظريات الحكومات المقارنة )ماجستير(  .30
 الفكر السياسي الغربي )ماجستير(  .31
 
 
 المقاالت الصحفية المنشورة : .14
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