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الدولة األردنية بحث في عنوان " الحسين بن طالل وبناء 

 2003الحديثة صدر سنة 

 -معان -جامعة الحسين

 األردن
8-10/4/2003 

26.  

مؤتمر "المجتمع المدني وقضايا اإلصالح في الوطن العربي 

في بحث بعنوان "الدور الجديد للمجتمع المدني االردني 

(1999-2004) 

مصر /جامعة أسيوط/ مركز 

 دراسات المستقبل
23-25/11/2004 



 

 

27.  

اإلصالح السياسي في العالم العربي " بورقة  "مؤتمر 

"اإلصالح السياسي في الوطن العربي وانعكاساته  على  

 اآلمن القومي العربي "

مركز الدراسات االستراتيجية 

والمستقبلية في جامعة 

 الكويت

25-26/12/2004 

 ورقة بعنوان "التنمية السياسية والتنمية المستدامه "  .28

الوطنية بدعوة من اللجنة 

لشؤون المرأة حول قضايا 

 االصالح السياسي االردني

14-15/6/2004 

29.  
للقاء الثاني حول "االصالح السياسي ومتطلباته بورقة 

 بعنوان " استراتيجية التنمية السياسية في االردن"
 5/10/2004-4 المركز االنمائي االردني

30.  

مؤتمر مشروع بيت األنباط تحت عنوان " التاريخ 

اعي لمنطقة البتراء وجوارها االستمرارية والتغير االجتم

 ببحث بعنوان "المقومات السياسية للسياحة

 30/8/2003-29 جامعة الحسين

31.  
مؤتمر " دعوات االصالح في إطاري جامعة الدول العربية 

 وهيئة األمم المتحدة "

كلية الدراسات العليا/ الجامعة 

 االردنية
17-18/5/2006 

32.  

وحريات المواطن في الدساتير العربية " مؤتمر "حقوق 

بورقة بعنوان "حقوق اإلنسان في الدستور األردني لسنة 

 " مصر1952

مركز  –كلية الحقوق 

دراسات حقوق اإلنسان، 

 جامعة أسيوط

14-16/3/2006 

33.  

مشترك في  استراتيجيوإفريقيا : فضاء  بمؤتمر "العر

تسيير  ةهيكلياإلفريقية: العربية  تبعنوان "العالقابحث 

 التعاون"

جامعة أسيوط/ مركز 

 دراسات المستقبل
10-13/4/2007 

34.  

مؤتمر الجمعية العربية للعلوم السياسية بورقة بعنوان " دور 

األحزاب والمجتمع المدني في تدعيم التحول الديمقراطي 

 عربيا "

 2007أيلول  2 صنعاء / جامعة صنعاء

35.  

العالقات العربية التركية في مؤتمر كلية الدراسات الدولية" 

ظل الربيع العربي"  بورقة بعنوان " محركات الدور 

 األردني تجاه األزمة السورية"

 14/5/2012-13 الجامعة  األردنية

 

 

 والدكتوراهاألشراف على رسائل الماجستير 

  

 األردنيةالجامعة  /تخصص دكتوراه في العلوم السياسية
 

 السنة اسم الطالب عنوان الرسالة 

1.  

دور الحركات المتطرفة في تجنيد األطفال كمقاتلين في 

النزاعات المسلحة داعش وبوكو حرام ونمور التاميل 

 وفارك أنموذجا

شيخة جاسم محمد جاسم 

 حربان
2020 

2.  
السلوك السياسي الحيوي للدولة الحديثة وعالقته بالحوكمة 

 الرشيدة في القرن الحادي والعشرين
 2020 ابراهيم يعقوبسوزان جمعه 



 

 

3.  
ت صراعات األلفية الثالثة وتأثيرها على خارطة التحالفا

 وتوازن القوى في النظام الدولي
 2020 بسمه خليل حسن توم

4.  
األمن اإلنساني في ظل انتهاك القانون الدولي لحقوق 

 2016االنسان " سوريا نموذجا "
 2017 صالح بني فارس

5.  
االسرائيلية / الفلسطينية تحليلية للمفاوضات  دراسة "

2008-2016" 
 2019 هيفاء إسماعيل

6.  
كردستان العراق: العالقات الدولية الكردية فرص  إقليم "

 (2017-2003 ) ومحددات بناء الدولة
 11/2018 سارة كاكل

7.  
اإلصالحات السياسية وأثرها على قيام حكومة المانية : 

 األردن والمغرب ) دراسة مقارنه( "
 3/2018 الطراونهبشار 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تخصص ماجستير في العلوم السياسية
 

 الجامعة السنة اسم الطالب عنوان الرسالة 

1.  

“Impact of Imprisonment of The Debtor 

between Jordanian Law and 

International Covenant on Civil and 

political Rights”  

 االردنيةالجامعة  21/12/2020 عبير أبو رواع

2.  
دراسة  –"الربيع العربي وإشكالية السلطة والعسكر 

 ("2019-2010مقارنة لحالتي تونس ومصر )
 الجامعة االردنية 22/12/2020 حمزة العكايلة

3.  

" تأثير مواقع التواصل اإلجتماعي على الرأي العام في 

األردن/ حالة الدراسة   ) رحيل حكومة هاني الملقي 

2018" ) 

 الجامعة االردنية 8/2019 الطراونةمحمد ساهر 

4.  
من  2018-2003التركية –" العالقات العربية 

 منظور نظرية العمق اإلستراتيجي والعثمانية الجديدة "
 الجامعة االردنية 4/2019 علي الهنداوي

5.  
المصالح اإلقتصادية وأثرها على العالقات األمريكية " 

 " رؤية استشرافية 2025-2018الصينية  –
 الجامعة االردنية 4/2019 طالل الشوبكي

6.  

" الدبلوماسية الرقمية في المملكة العربية السعودية ) 

مركز االتصال واإلعالم الجديد بوازرة الخارجية 

 نموذجا( "

 الجامعة األردنية 3/2019 عبدالسالم العنزي



 

 

7.  
ثر الرأي العام على تشكيل وتعديل الحكومات في األردن للفترة 

1999-2019 
 الجامعة األردنية 2018 عمر محمود عمر عطيات

8.  

" تطور موقف األحزاب اليمينية والدينية اإلسرائيلية 

-2000تجاه المسجد األقصى المبارك/ الحرم الشريف 

2016 " 

 أجمد غانم

 
 الجامعة االردنية 7/2018

9.  

" أثر التدخالت الروسية وااليرانية على صعود 

بالمنطقة العربية في الفترة  الجماعات المتطرفه

 ( سوريا دراسة حالة "2011-2017)

 الجامعة االردنية 7/2018 منى الخبايبة

10.  
" تطور ومستقبل العالقات الجزائرية الفرنسية من 

 " 2017إلى  1999
 الجامعة االردنية 7/2018 حسينة طالبي

11.  
" المشاركة السياسية في ظل التحول الديمقراطي 

 (2016-2001) لمملكة البحرين

 عبد العزيز الذوادي

 
 الجامعة االردنية 6/2018

12.  

" أثر مجلس األمة األردني في عملية اإلصالح 

-2010السياسي في ظل الربيع العربي خالل الفترة )

2005) 

 عرين عويدي

 
 الجامعة االردنية 12/2017

13.  

" نظرية السلطة في الفكر اإلسالمي: دراسة في 

الواردة عليها في عصر الخلفاء مصادر السلطة والقيود 

 الراشدين"

 يوسف القرشي

 
 الجامعة االردنية 12/2017

14.  

" استراتيجيات عمل الحركات الجهادية العالمية ) 

تنظيمي الدولة اإلسالمية والقاعدة( وتأثرها بالحركات 

 اليمينية المتطرفة في أوروبا ) فرنسا وألمانيا(

 يوسف القرشي

 
 االردنيةالجامعة  11/2017

15.  
" دور األحزاب السياسية في تفعيل الحياة السياسية في 

 ( دراسة ميدانية"2016-1999األردن )

 غزل الحليق

 
 الجامعة االردنية 8/2017

 الجامعة االردنية 11/2016 سليمان الشرايعة (2015-2010" الدور اإليراني في األزمة السورية )  .16

17.  

وأثرها على استقرار  " العالقات التركية السعودية 

-2005النظام اإلقليمي العربي ) دراسة تحليلية 

2015) 

 ماهر المبيض

 
 الجامعة االردنية 11/2016

18.  
" أثر األزمة االقتصادية والمالية على االستقرار في 

 ( "2016-2008األردن )
 الجامعة االردنية 10/2017 غازي الخصبة

19.  

دراسة في " نظرية السلطة في الفكر اإلسالمي : 

مصادر السلطة السياسية والقيود الواردة عليها في 

 عصر الخلفاء الراشدين"

 يوسف القرشي
12/2017 

 
 الجامعة االردنية

20.  
" أثر مجلس األمة في عملية اإلصالح السياسي في ظل 

 ("2015-201) الربيع العربي خالل الفترة 
 الجامعة االردنية 12/2017 عرين عويدي

21.  

العالمية ) تنظيم الدولة االسالمية "عمل الحركات 

والقاعدة( وتأثرها بوجود األحزاب اليمينية المتطرفة 

 في أوروبا ) فرنسا وألمانيا( "

 الجامعة االردنية 11/2017 كايدوليد 



 

 

22.  
" دور األحزاب السياسية في تفعيل الحياه السياسية في 

 ( دراسة ميدانية "2016-1999األردن )
 الجامعة االردنية 7/2016 غزل الحليق

23.  
" دور منظمات المجتمع المدني في أحداث الربيع 

 " 2014-2011العربي مصر كحالة الفترة 
 الجامعة االردنية 2016 ميساء عواد

24.  
"العالقات التركية السعودية وأثرها على استقرار النظام 

 (   "2015-2005اإلقليمي العربي ) دراسة تحليلية 

 ماهر المبيض

 
 الجامعة االردنية 2016

 الجامعة االردنية 2016 سليمان الشرايعة (  "2015-2010" دور إيران في االزمة السورية )  .25

26.  
رسالة بعنوان "االحتالل األمريكي للعراق وفق منظور 

 الشرعية الدولية"
 الجامعة االردنية 12/2006 ليث محمود مبيضين

 جامعة مؤته 7/2006 طارق أحمد الضروس " 2005-1999"العالقات األردنية األمريكية للفترة   .27

28.  
"أثر اإلرهاب على تغير نمط العالقات العربية 

 "،2007 – 1990األوروبية
 جامعة مؤته 1/2007 رشا عدنان مبيضين

29.  
" مرتكزات وقواعد العالقات الدولية في اإلسالم وقت 

 السلم"
 جامعة مؤته 9/12/2007 بد اإلله أبو ردن

30.  
مؤتمرات القمة العربية والموقف األردني من القضايا " 

 ("2004-1990العربية )

عمار جازي علي 

 اإلذينات
 جامعة مؤته 15/5/2008

31.  

اإلفريقية وأثرها على الدول  -العالقات اإلسرائيلية "

للفترة من   حالة دراسية -موريتانيا -األفروعربية مصر

1990-2007 

 جامعة مؤته 16/7/2008 هال أنور المجالي

32.  
" تأثير الصعود الصيني على  شكل النظام الدولي 

(1990-2010) 

حمزة عبد الحفيظ مسلم 

 المجالي

 

 جامعة مؤته 18/4/2011

33.  
" االيدولوجيات ودورها في العالقات الدولية العالقات 

 "2010-2003اإليرانية العربية نموذجا 

سلطان محمد عبد هللا 

 العجمي
 جامعة مؤته 2010

34.  

" دور منظمة االيباك في التأثير  على السياسة 

الخارجية األمريكية تجاه عملية السالم في الشرق 

 (2010-1990األوسط )

متعب خزيم سعد 

 الخزيم الشمري

 

 جامعة مؤته 2010

 جامعة مؤته 2010 رعد حبيب مصطفى (2008-1990اإليرانية من ) –" العالقات التركية   .35

36.  
للعالقات السعودية اليمنية للفترة " البعد األمني 

(2000-2010) 
 جامعة مؤته 2010 عبد هللا سعد التمامي



 

 

37.  
 " الدور االستراتيجي لتركيا في منطقة الشرق األوسط

 ،2008-1991في ظل أحادية القطبية  

 ياسين  احمد القطاونة

 
 جامعة مؤته 2009

38.  
التحوالت في البيئة الدولية واإلقليمية وأثرها على 

 2008-2003األمنية الخليجية  االستراتيجية

 نايف بن خالد الهيضل

 
 جامعة مؤته 2009

 جامعة مؤته 2011 ماجد محمد الحنيطي 2010-1999" العالقات األردنية  السعودية   .39

40.  
" دور الدبلوماسية السعودية في القضايا العربية 

2005-2010" 

خضره محمود أحمد 

 العبيدان
 جامعة مؤته 2011

41.  
تأثير  سياسات  البنك الدولي لإلنشاء والتعمير على  "

 (2011-1973التنمية السياسية لدول العالم الثالث )

 عزالدين الحجاج

 

2011 

 
 جامعة مؤته

42.  
وأثرها على توازن القوى  الكردية"  مستقبل القضية 

 "2010-2003االقليمية 

 كيالن عمر النقشبندي

 
 جامعة مؤته 2011

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اركة في مناقشة الرسائل الجامعيةالمش

 

 أوالً: الجامعة األردنية
 

 السنة   اسم الطالب عنوان الرسالة  

1.  
أثر النسق العقائدي على عملية صنع القرار في السياسة الخارجية االمريكية والتركية خالل 

 دراسة مقارنة-(2020-2017الفترة )
 2021 هيالنة فياض

 2021 ليزا الغشيان الواليات المتحدة( –األمن الوطني الدولي في ظل جائحة كورونا: دراسة مقارنة )الصين   .2

 2021 محمد الواكد  2020 - 2013دور األحزاب السياسية في تشكيل الكتل البرلمانية في األردن   .3

4.  
-2016واثرها على الحلف األصلي في الفترة  السياسة الخارجية االمريكية إلدارة ترامب

2020 
 2021 معتز الزبن

 2018 فرج زهمول "(2017-2011) العوامل المؤثرة على االستقرار السياسي في ليبيا "  .5

6.  
داعش  –الحكم في فكر الجماعات المتطرفة دراسة مقارنة فكر تنظيم القاعدة  فلسفة "

 " (2001-2016) نموذجا  
 2018 ثامر الشهوان



 

 

 2018 مأمون العياصرة "  (2017-2004) الطائفية في الشرق األوسط وأثرها في تشكيل اإلقليم الصراعات"  .7

 2018 علي الخاليلة " األزمة السورية على العالقات التركية الروسية أثر "  .8

 التحوالت السياسية والفكرية في منظمة التحرير "  .9
 2018 محمود مرعي

 م "2017-م1987عام الفلسطينية منذ   .10

 2018 سجى المراشدة "  وتأثيره على األمن الوطني ) األردن حالة دراسة ( اإلرهاب"  .11

 2018 عارف بني حمد ( "2016-2010أنموذجا ) الفاشلة : إشكالية إعادة بناء الدولة/ سوريا الدولة "  .12

 2018 مشعل الفرحان داعش( دراسة حالةالسياسي االسالمي المتطرف تنظيم الجولة االسالمية )  الفكر "  .13

 2018 لؤي ديري "2017-2015الحزم وآثارها في موازيين القوى اإلقليمية  عاصفة "  .14

 2018 عوني العدوان " (2016-2000) التحديات والتهديدات الداخلية والخارجية لألمن الوطني االردني "  .15

 2018 الشيخ أحمد الصباح "(2017-1980 ) والتطلعاتالتعاون لدول الخليج العربية : الواقع  مجلس "  .16

17.  
اإلرهاب وأثره على االستقرار السياسي وشرعية الدول في الشرق األوسط )دراسة  "

 )مصر، سوريا :حالة
 2018 عمر البشيتي

 " (2016-2003) العوامل السياسية واالجتماعية في هجرة مسيحي العراق وسوريا أثر"  .18
عبد المعطي 

 سعيدان
2018 

 2018 احمد الرقاد "(1999-2016) اإلصالح االقتصادي والسياسي في كتب التكليف السامي مؤشرات "  .19

20.  
حالة  :األبعاد الجيو استراتيجية لالتحاد الروسي تجاه الغرب وأثرها على دول الجوار "

 " (2016-2013) أوكرانيا
 2017 مريانا هاكوبيان

 2017 سعود العنزي " ( اليمن دراسة حالة2016-2011العربية )التدخالت اإليرانية في المنطقة  "  .21

 "مشروع الشرق األوسط الكبير على التنمية السياسية في الوطن العربي أثر"  .22
عبد هللا محمود 

 الصوالحة
2006 

 "2005-1999السياسية في مملكة البحرين  التطورات"  .23
رياض ناصر عبد 

 الرحمن عريك
2006 

 "العربية السعودية في مجلس التعاون لدول الخليج العربيةالمملكة  دور"  .24
علي بن عبد 

 الرحمن اليوسف
2006 

 "2001األمريكية للصراع العربي اإلسرائيلي بعد الحادي عشر من أيلول  الرؤية"  .25
خليل عطا هللا 

 النشاش
2006 

26.  
 تحليلية دراسة "مجلس الشورى في العالقات الدولية بالمملكة العربية السعودية دور"

2000-2005 

محمد بن عبد القادر 

بن محمد 

 الفرشوطي

2006 

 "الواقع والتطلعات 2003-1990الخارجية السعودية تجاه االتحاد األوروبي  السياسة"  .27
سلطان منير 

 الحارثي
2006 

28.  
القومي لدول مجلس التعاون الخليجي في ضوء الوجود العسكري األمريكي في  األمن"

 "(2002-1990) بين عامي المنطقة

فواز عباس حبيب 

 مناور
2006 



 

 

 "ودورها السياسي في المجتمع العربي واألردن المعارضة"  .29
ربى محمد محمود 

 حسن
2007 

 2007 محمد طه الزيود (2006-2003)الخليج والمتغيرات اإلقليمية في الشرق األوسط أمن"  .30

 التشريعية الثانية، دراسة تحليلية االنتخابات"  .31
محمود  محمد سعيد

 ملحم
2007 

 2007 صالح العبادي 2005-1989السياسي للصحافة األردنية اليومية الدور "  .32

 2007 بشار سعود الجبور 2006-2000الروسي في النظام العالمي الجديد  الدور "  .33

 بعنوان " دور مجلس األمن القومي اإلسرائيلي في السياسة الخارجية اإلسرائيلية  .34
أحمد عبد الرحمن 

 الرواشده
2008 

 2008 قدر نايل الدغمي "2007-1953الفكر السياسي على تطور هيكل الحكومة األردنية أثر "  .35

36.  
 ( وحتى2000اليابانية منذ عام ) –القوة الصينية وأثرها على العالقة األمريكية  بروز"
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