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الشباب في "البحث العلمي، باحث رئيس، ورئيس  لجنة  المحور اإلجتماعي واإلقتصادي لـلدراسة الوطنية  صندوقدعم من : 2016 .1

 (.4212يناير -كانون ثاني 2 -4212أغسطس -آب 42األردن،   -، وزارة التعليم العالي،عمان"مواجهة الفكر المتطرف

 :، مقدمة من"for Post Doctorate  Fulbright Scholershipالفلبرايت " بعثة :   2222-2212 .2

Jordan-American Comission for Educational Exchange           ،  جامعة إلىMichiganدراسة بعنوان ، إلعداد: 

"Jordan-U.S. Nuclear Cooperation and Nonproliferation in the Middle East". 

 Glenn لمؤلفه " Nonkilling Global Poltical Sciences" دعم من عمادة البحث العلمي ، الجامعة األردنية لترجمة كتاب: 2227 .3

D. Page-"فلسفة الالعنف الكوني في علم السياسية "والذي تم نشره تحت عنوان  . الواليات المتحدة األمريكية-، من جامعة هواي" ،

 .الجامعة األردنية، األردن-، عمادة البحث العلمي1، ترجمة، ط (Glenn D.Paigeبيغ. البروفيسور غلين د)

 عواطف),مفاهيم أألحزاب أألمريكية للديمقراطية أألمريكية" دعم من المركز الثقافي األمريكي، لترجمة وتحرير كتاب :   2000 .4

 .األردن-، دار النسر للنشر و التوزيع، عمان( ومصالح            

 ".1970-1952المصرية -العالقات األردنية"دعم من عمادة البحث العلمي الجامعة األردنية  إلعداد بحث بعنوان :  1224 .5

 :الكتب المنشورة 
 األردن-، عمان2009، الطبعة األولى، دار سعد للنشر، " النظرية السياسة الخارجية":    2009 .1

West Asia Security Policies after 9-11: GCC Case Study”, In: “West Asia in Trurmoil: 2007 2 .  

Implication for Global Security”,  , ed. By N.S. Sisidia and Ashok K behuria,  

 Published by Academic foundation, Institute for Defence studies and Analyses (IDSA), 

New Delhi- India, 2007. 

البحث ألولى، عمادة ، ترجمة، الطبعة ا( Glenn D. Paigeبيغ. البروفيسور غلين د)، "الكوني في علم السياسية  فلسفة الالعنف: "   2007 .2

 .األردن-الجامعة األردنية، عمان-العلمي

3. “ Globalization and the Culture of Peace: Middle East A Case Study”, In: “ Educating. :     2006 

Towards A Culture of Peace”, ed. By Yaacov Iram and others, Information Age Publishing Inc., 

 Greenwich, CT, USA. 

4.                          “The Promising  Peace in the Auspices of Interreligious and Inter-Civilizational:    2005 

Dialogue: Middle East Case Study ”, In: “ Peace and International Dialogue”, Prince Nikolaus Von Und Zu & 

Cheikh Mabacke Gueye, Edts, Studies of Universitatsverlag,  WINTER, Heidelberg, the International Academy 

of Philosophy- Liechtenstein 

 ، الطبعة األولى، المجلس األعلى للشباب، المملكة األردنية"تطبيق أألردن حالة: التنمية السياسية بين النظرية والتطبيق: "2005 .5

 .األردن-الهاشمية ، عمان                   

1. “Preliminary Remarks on the: The Role of  NGOs”, , in: Middle East Peace Initiative- : 2003  

Beyond Co-Existence to a New Culture of Peace", Interreligious and International Federation for World    

Peace-IIFWP, New York,2003 

7. “Indian and the Arab World: Retrospect and Prospects”, in: “History and Society in:     2003 

 India and West Asia”, India International Center, Shipra Publications, Delhi-India. 

9. “ Globalization: Its Effect on Arab Culture and the Democratic Transformation  :     2001 

     in the Arab Homeland”, Universala Esperanto- Asocio,(UEA),-Arab World, c/o Trude  

             Sinno,  in  4 Oord 45, NL-6251 VN Vaals, The Netherlands.   

 .أألردن-و التوزيع، عمان ،تحرير، دار النسر للنشر(عواطف ومصالح),أألحزاب أألمريكية للديمقراطية أألمريكية مفاهيم“:     2000 .2

 .األردن-عمان، الطبعة األولى، مجدوالي للنشر، "1970-1952المصرية -العالقات األردنية: "    1999 .12

 .األردن-، الطبعة األولى، وزارة الشباب األردنية، عمان"مرتكزات السياسة الخارجية األردنية: "    1996 .11

 .األردن-، الطبعة األولى، عمان"الشرعية الدولية بين المبدأ والتطبيق: "    1994 .12

 .األردن-، الطبعة األولى، عمان" السالم المنشود: "    1990 .13

 األردن-، الطبعة األولى، عمان"ألسيرة ألذاتية: أألمير الحسن بن طالل : "    1990 .14

 .األردن-، الطبعة األولى، وزارة الشباب األردنية، عمان"األردن والعمل العربي المشترك: "    1989 .15

11. 1986    " :Quest for Peace “, National Book organization, New Delhi-India       .        

17. 1984     :"United nations, League of Arab States and Palestinians",  Bhallah Book  

  Service, New Delhi, India     

 : األبحاث المنشورة 
1. 4219 :Foreign Policy of Jordan, (1999-2018), Accepting research, Jawaharlal Nehru 

University-India. 

   

2. 2212  Jordan’s Response to West Asian Refugee Crises, Accepting research, Mumbai   

University-India 
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3. 2018:  Geo-economics of India’s Stakes in the Arabian Gulf Region, Accepting 

research, Jawaharlal Nehru University-India. 

الثاني إبن الحسين في تعزيز قيم التسامح لدى طلبة الجامعة االردنية، من وجهة دور الخطاب السياسي للملك عبدهللا “:     2018 .4

 ،.الكرك، األردن -عمادة البحث العلمي، جامعة مؤتة، المجلة األردنية في القانون والعلوم السياسية،"نظرهم

جوان -تموز /11: ، العددمجلة الفكر،  "دراسة في دور الدولة األردنية في مكافحته: اإلرهاب واألمن الوطني األردني“:     2219 .5

 .4218الجزائر،،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 4218

1.  2017  : GLOBALIZATION, SOCIAL MEDIA AND THE ARAB SPRING: 2010- 2015*”, Journal of 

Law, Policy and Globalization, International Knowledge Sharing Platform-IISTE, Vol. 66, USA, 

1/11/2017       

7. 2211   :“" The Culture of Peace: the Middle Eastern approach ", the NATO Regional Cooperation 

Course 14 (NRCC14) NATO Defense College, Rome, Italy                             

9. 2016    :“"Jordan-NATO Partnership". The NATO Regional Cooperation Course 14 (NRCC14) 

NATO Defense College, Rome, Italy                             

 األردن، -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عمان-، صندوق البحث العلمياالشباب في مواجهة الفكر المتطرف“:     2016 .2

 . ، قيد النشر4212

 األردن، -، منتدى الفكر العربي،عمان1/4212: ،  المنتدى، العدد"الصهيوني-الصراع العربي: النزاعات اإلقليمية“:     2014 .12

4212 . 

 ، المعهد الدبلوماسي، وزارة الخاجية القطرية،4213، حزيران 2العدد  الدبلوماسي،، "إلى أين؟ أزمة اإلعالم العربي“:     2014 .11

 .4213دولة قطر،-الدوحة

 ، منتدى الفكر العربي،4214كانون اول -، أيار 422-422: ،  المنتدى، العدد"نظرة مستقبلية -المعرفة اإلنسانية“:     2012 .12

 . 4214األردن،  -عمان

13. 2011     :““RELIGION AND STATE IN JORDAN”, Faculty of Art, Como University  

                     Como- Italy, 2010. 

 بحوث ودراسات مهداة إلى األستاذ: " ، في "منظور تاريخي: السياسية واإلحتماعية والثقافة-العالقات العربية الهندية“:     2008 .14

 منشورات عمادة البحث العلمي، الجامعة األردنية،( ،  منش،  "الدكتور محمد عبده حتاماه بمناسبة بلوغه سن السبعين                             

 . 4212األردن،  -عمان                           

 ، 2008أيار  -مايو/ 1429جمادى االول ( 40)، العددالدبلوماسي"  في السياسة الخارجية السعودية الواقعية“:     2008 .15

 . المملكة العربية السعودية -وزارة الخارجية السعودية، الرياض                           

   التحوالت الراهنة ودورها المحتمل في" : في" موقع التعليم كحافز للتغيير اإلجتماعي في الوطن العربي": "     2007 .11

   -ابوظبي ،1، مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، ط 2005، "إحداث تغيير في العالم العربي               

 . 2007العربية المتحدة،  اإلمارات              

17. “The National Sovereign Rights And  International Law”, Journal of Middle Eastern  : 2006 : 

Geopolitics,  Year 1, Volume 1, Number 2, Global Research and Publications, University  

19. “ Mass Communication and National Security”, Democracy and Security, Volume 1, NO1,. :      2005  

January-July, 2005.Taylor & Francis Group, Philadelphia, USA.  

12. “The European Union …… Oscillating Between Unity and National Sovereignty”:      2005 

Defense Journal, www.defensejournal.biz, Vol.1, Issue No.2, March, 1
st
, 2005, (Mumbai- India).  

 ، مركز الخليج لالبحاث،  2005مارس -أذار-، مجلة أراء، العدد السابع"وجهة نظر أردنية: العراقية-العالقات األردنية: "   2005 .22

 . اإلمارات العربية المتحدة -دبي                          

21. “Sino-Indian Relations: From Confrontation to Accommodation (1980-2001)”, , in: :     2004  

International Political Science Abstracts, Vol. 54, No. 5- Abstracts 5553-7006, Paris, October, 2004. 

، منشورات الجمعية األردنية "التنمية السياسية في األردن : "، في"المفهوم والمكونات واألطراف المشاركة: التنمية السياسية" :2004 .22

 .األردن-للعلوم السياسية، عمان

 جمعية األردنية للعلوم السياسية، ، منشورات ال"السياسة الخارجية األردنية ودول المغرب العربي:"، في"الكلمة اإلفتتاحية: "  2004 .23

 .األردن-عمان                         

24. “Mass Communication and Political Development”, With Prof. Gilbert L. Fowler , in: :    2003 

Business Research Year Book- Global Business Perspectives, Volume X 2003, Edited   

by: Jerry Biberman & Abbas Alkhafji , Publication of the International Academy of  Business Disciplines- 

USA 

25. “Globalization and Mass Communication”, With Prof. Gilbert L. Fowler, in: Business:   2003 

Research Year Book- Global Business Perspectives, Volume X 2003, Edited by: Jerry Biberman  

& Abbas Alkhafji , Publication of the International Academy of Business Disciplines- USA. 

21. “Javed Ahmad Khan, India and West Asia: Emerging Markets in the Liberalization    :   2003 

Era",(1988-2001)”, Book Review, in: Asian Studies Review, Volume 26, Number 4,  December 2002,  

Blackwell  Pub., Asian Association of Australia, Curtin  University of   Technology, Australia. 

27. “Sino-Indian Relations: From Confrontation to Accommodation,(1988-2001)”,     :    2003  

China Report, Volume 39, Number 1, January-March 2003, Sage Pub., New Delhi- India. 

“Indian Ocean Rim- Association for Regional Cooperation-(IOR-ARC) 

29. Prospects”,  Almanara, Al aL-Bayt University, Mafraq-  Jordan.: 2003  

22. “Geopolitics of Indian Ocean in the Post-Cold War Period”, Almanara,  Volu. IX, NO.1: 2003  

Thu`l Qida 1423 A.H./ January 2003 A.D.Al aL-Bayt University, Mafraq-  Jordan.   

http://www.defensejournal.biz/
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32. “Formulation of the Western Attitude on the Arab-Israeli Conflict”,  2003  

       Journal of West Asian Studies, No. 17 / 2003,  Center of West Asia Studies, Aligarh  

  Muslim University, Aligarh- India. 

31.  “The West`s Policy Towards the Arab World in the Auspices of  Political Islam”, :  2002  

Journal of West Asian Studies, No. 16 / 2002,  Center of West Asia Studies, Aligarh Muslim University,  

   Aligarh- India. 

32. “The Ethnic Violence In The Third World”, Dirasat ,Vol 29, Human and Social Sciences,:  2001   

No.3, October 2002, Sha`aban 1423.  University of Jordan, Amman-Jordan.                                   

33. “Geopolitics of Indian Ocean in the Post-Cold War Period”, Almanara,  :  2001  

                                      Al aL-Bayt University, Mafraq-  Jordan.      

34. “ Indo-Us Relations: Retrospect and Prospect”, Almanara, , Volume VIII, No.1,   :   2001  

Safar  1423 A.H. / April 2002 A.D.,   Al aL-Bayt University, Mafraq-  Jordan. 

35. : 2001         The National Arab Security (1970-1990):” The Effect of the Demographic Dimension”, 

Dirasat, Vol. 28, Human and Social Sciences,  University of  Jordan  Amman-Jordan, Suplement, Dec.,2001  

31. “Protection of National Sovereign Rights under International Law”, :2001 

 David M. Kennedy , ennedy.byu.edu/partners/WFPC/alrfouh.htmlk 

               Center for International Studies- Brigham Young University(BYU), Provo-Utah, USA.     

37.   “Arab Nationalism and Nasserism: In Perspective and Prospective”, Dirasat Mustagbalieh:2001-  

( Future  Studies), Center for Future  Studies, Assute University, Assute-Arab Republic ofEgypt 

39.  “ Globalization and Nonaligned Movement (NAM): Potentials and Problems”,  :  2001 

Dirasat  Mustagbalieh- ( Future Studies),  Center for Future Studies, Assute University,   Assute- Arab 

Republic of Egypt. 

32. “ Globalization and Eliminating Poverty”, Bridges, David M.Kennedy Center for   :  2001  

International Studies, Brigham Young University, Provo-Utah,USA,(Spring, 2001), 

( http://kennedy.byu.edu/bridges/archives/01springonline/global.html).   

 التوجهات الغربية نحو اإلسالم السياسي في : "، في"الصهيوني في ظل اإلسالم السياسي -الغرب والصراع العربي : "  2000 .42

 .األردن-ومركز دراسات الشرق األوسط، عمانالجامعة األردنية  -، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية "منطقة الشرق األوسط 

41. 1999  : “The Jordan Foreign Policy Limitations”, Dirasat, Vol. 26, Human and Social Sciences, 

University Of Jordan, Amman-Jordan, Supplement, Dec.,1999        

  مركز دراسات  ،"المياه العربية وتحديات القرن الحادي والعشرين: " ، في"الصهيوني-االستراتيجية المائية والصراع العربي: " 1999 .42

 .جامعة أسيوط، جمهورية مصر العربية -المستقبل            

 مطبعة  ،" القومية العربية والمستقبل: "، في "التكامل االقتصادي العربي بين مطرقة القطرية وسنديان السوق الشرق أوسطية:  1998 .43

 .م1998/هـ1419/ جمهورية العراق، -المجمع العلمي، بغداد                       

م، 1998/هـ1419، منشورات جامعة آل البيت، "المنهج في العلوم السياسية: "، في"مناهج البحث في السياسة الخارجية: " 1998 .44

 .األردن-المفرق

مركز دراسات  ،" وق العربية المشتركة ومستقبل االقتصاد العربيالس: "، في"السوق الشرق أوسطية والنظام العربي: " 1998 .45

 المستقبل 

 .جمهورية مصر العربية -جامعة أسيوط، أسيوط                 

41. 1997  :"United States policy towards the Gulf, and its effect on the internal relations in the region", The 

Iranian Journal of International Affairs, Vol. No. Fall The Institute for Political and International 

Studies, (IPIS),Tehran-Islamic Republic of Iran. 

 وقائع الندورة التي نظمها  ،"قراءة في سيرته وتجربته: سليمان النابلسي: "، في "قراءة في سلوكه السياسي: سليمان النابلسي: "  1997 .47

، الطبعة األولى، المركز 21/5/1997المركز األردني للدراسات والمعلومات، بالتعاون مع وزارة الثقافة األردنية، في 

 .األردن-للدراسات والمعلومات، عماناألردني 

والدراسات البحث العلمي  ، عمادة1، العدد 11، مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد"الصهيوني ديمغرافيا  -الصراع العربي: " 1996 .49

 .األردن-جامعة مؤتة، مؤتةالعليا، 

، وقائع الندوة التي نظمها المركز "عبد الحميد شرف، قراءة في سيرته وتجربته: "، في "عبد الحميد شرف فكرا  وممارسة": 1996 .42

 2/7/1996راسات والمعلومات، األردني للدراسات والمعلومات، بالتعون مع وزارة الثقافة األردنية، الطبعة األولى، المركز األردني للد

 .األردن-عمان

، كلية العلوم 1995مجلة العلوم السياسية، العدد الرابع عشر، المجلد السابع، حزيران،  ،"التفتيت السياسي للوطن العربي: "1995  .52

 .جمهورية العراق-السياسية، جامعة بغداد، بغدد

، مجلة العلوم السياسية، السنة الخامسة، العدد "في ظل األحدية القطبية قرارات مجلس األمن في أزمة الخليج ومدى شرعيتها" :1994 .51

 .جمهورية العراق-بغداد. ، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد1994الثاني عشر، تموز، 

ية العلوم ، كل1993، مجلة العلوم السياسية، السنة الرابعة، العدد العاشر، تموز "1987-1967النظام االقليمي العربي، : "1993 .52

 .جمهورية العراق-السياسية، جامعة بغداد، بغداد

،  4، سلسلة الندوات "الهجرة اليهودية والمشروع الصهيوني: "، في "1948تاريخ الهجرات اليهودية إلى فلسطين حتى عام : "1991 .53

 .األردن-عمان، 1991المغرب، ورابطة الكتاب األردنيين، -منشورات المجلس القومي للثقافة العربية، الرباط

، المركز الثقافي اإلسالمي، "العرف العشائري بين الشريعة والقانون: "، في"العرف في التشريع اإلسالمي وعالقته بالقانون: "1990 .54

 .األردن-الجامعة األردنية، عمان

 . األردن-الدولية، عمان ، جمعية الشؤون1989، كانون الثاني 2، ع1مجلة الندوة، م ،"يوغسالفيا بين القومية والدين: "  1989 .55

http://kennedy.byu.edu/partners/WFPC/alrfouh.html
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 :اإلشراف على رسائل الدكتوراة
 

جامعة ، ،العلوم السياسيةقسم  ،محمد  نزهت حالي  الباحث،"اسة تحليليةدر: األمن الوطني بين التحديات الداخلية والخارجية" :2017 .1

 .) (، ، العراقصالح الدين

صالح جامعة ، ،العلوم السياسيةقسم  ،الفولصالح ابو  هيثمالباحث ، "المغتربين األردنيين وإدماجهم في سياسات التنمية حماية" :2017 .2

 . الدين، العراق

 كلية اآلداب ، تاريخقسم أل ، الباحثة شيماء محمود،"1245-1232مريكية في سنوات الحرب العالمية الثانية الواليات المتحدة األ: "2015 .3

 .) (، دهوك، العراقجامعة ، 

، "جمهورية العراق"،طه اللهيبيالباحث ،  " 2219-2222:تجاه منطقة الشرق األوسط  القوة الذكية في السياسة األمريكية : "2212 .4

 .) (، األردن -الجامعة األردنية، عمان، السياسيسةالعلوم   قسم 

، العلوم السياسيسة  قسم  ، الباحث علي العزام،"دراسة تحليلية: الخطاب السياسي للملك عبدهللا الثاني في سياقاته الثقافية : "2219 .5

 .) (، األردن -الجامعة األردنية، عمان

 ،دولة فلسطين محمود كايد مرعي،   ، الباحث"2017 -1987 :حرير الفلسطينيةالتحوالت السياسية والفكرية في منظمة الت ": 2018 .1

 .(4218/ 11/  14)،  .األردن -الجامعة األردنية، عمان، قسم العلوم السياسيسة

جامعة ال، العلوم السياسيسة  قسم  ،ثامر فواز الشهوان ، الباحث "دراسة مقارنة: فلسفة الحكم في فكر الجماعات المتطرفة ": 2219 .7

 .( 2/11/4218)، األردن -األردنية، عمان

الجامعة األردنية، ، قسم العلوم السياسيسة ، الباحثة سجى المراشدة ،"األردن حالة دراسية: اإلرهاب وتأثيرة على األمن الوطني: "2219 .9

 .( 2/11/4218)، .األردن -عمان

 -عبدهللا السهليلباحث ا ،"وأثرها على أمن دول الخليج( 2211-2229)ما العالقات األمريكية اإليرانية خالل فترة الرئيس أوبا: "2018  .2

 .(44218/  18/)،  األردن -الجامعة األردنية، عمان، قسم العلوم السياسيسة ،-(السعوديةالعربية  المملكة)

، جامعة Sala Maria Ester ةثحابلا، "سيةراد الةح نألردا يف فرشلا لتق  :متقدمبلد  في  جانب المرأة  ىلإ ةنيألردا ملكةلا": 2217  .12

Insubria  إيطاليااالقتصادو ، قسم القانون ،. 

صية  مستعأطراف النزاعاتت الللتفاوض بين ( االجتماعي والثقافي والسياسي)اإلطار  ،النزاعات المستعصية والوساطة: "2215  .11

 National and Kapodistrian of جامعة ، Despina Chasirtzoglou الباحثة  الفلسطيني ،  -إلسرائيلينموذج النزاع ا:

Athena, Greece   

 .، المملكة المتحدة Warwickنور أبو عصب ، قسم علم االجتماع ، جامعة  الباحثة ،" البعد االجتماعي للشركس في األردن: "2229 .12

نوف  الباحثة ، " مقارنة النساء في شرق عمان وغربها: شطة االقتصادية والعقبات التي تواجه المرأة العربية في األردناألن: "2227  .13

 .المملكة المتحدة -Warwickجالل الدين ، قسم علم االجتماع ، جامعة 

 الباحث ونس حسن الحراحشة، كلية ،"سين ورؤى الملك عبدهللا الثاني بن الح  1999-1921: تطور الحياة السياسية األردنية: "2005- .14

 .2225 أيلول 2  الدراسات العليا، قسم التاريخ، جامعة الفاشر، جمهورية السودان،
15. 2005: “The American Foreign Policy Towards Egypt after the Eleventh of September”, 

Department of American and Canadian Studies, Birmingham University,  Researcher Mr.  Ahmed 

Mahdi,  UK, 2003. 

 :اإلشراف على رسائل الماجستير
 

 ، الباحث  فيصل علي سيف  العجمي،"المشاركة السياسية لطلبة الجامعات في مملكة البحرينأثر وسائل اإلعالم في تعزيز : " 2018 .1

 (.2018//)، قسم العلوم السياسية، الجامعة األردنية،  (مملكة البحرين ) 

، الباحيث "2011 – 2003: العيراق نموذجيا  -أثر المتغيرات السياسيية واإلجتماعيية و اإلقتصيادية فيي ظهيور السيلوك اإلرهيابي: " 2219 .2

 (.2018//)، قسم العلوم السياسية، الجامعة األردنية،  (العراق ) عبدالباسط محمود داوود المشهداني، 

 الشيخ محمد الصباح،  ، الباحث ( "4212-4212) الوزاقع والتطلعات : مجلس التعاون لدول الخليج العربية"  :2018 .3

 (.1/3/4218)الجامعة األردنية،  ، قسم العلوم السياسية، (الكويت )      

 ، الباحث فيصل( "4212-4212)تأثير التحوالت الراهنة في القوى الدولية على استقرار دول الربيع العربي : " 2017 .4

 (. 42/11/4211)، قسم العلوم السياسية، الجامعة األردنية،  (العربية المتحدة االمارات)مالك الشحي  احمد ال       

المملكية العربيية )، الباحيث ولييد   البيريثن،  " 4242-4212:التركية في ضوء المتغيرات اإلقليمية /مستقبل العالقات السعودية ": 2217 .5

 (.2/11) ، قسم العلوم السياسية، الجامعة األردنية،  (السعودية

 الباحث عبدهللا بن سالم النعيمي، "4212-4212السياسة الخارجية القطرية في بعدها العربي واالقليمي والدولي " :2217 .1

 .( 12/2)، قسم العلوم السياسية، الجامعة األردنية،  (قطر)              

7. 2017:  "“ Effective Decision Making Towards Social Development-Comparative  Study:Jordan, United 

Kingdome and Brazel”:                 ،(.3/2) الباحث علي جرار، تخصص التنمية المستدامة،  جامعة األردنية  

 ، الباحث ("4212-4212)التركية وأثرها على حفظ أمن واستقرار منطقة الشرق األوسط  -العالقات السعودية : "  2211 .9

 (.كانون اول  11)،  األردنية، قسم العلوم السياسية، الجامعة (السعودية)بن ضويري السبيعي  محمد              

 راضييي     ، الباحييث عبييدهللا بيين ("عاصييفة الحييزم أنموذجييا  ) 4212-4212:التحييالف العربييي المعاصيير بييين الواقييع والمييأمول : " 2211 .2

 (.كانول اول  2)، قسم العلوم السياسية، الجامعة األردنية،  (السعودية)الشمري 

 ، الباحث سراج("4212-4211)دول منطقة البحر األبيض المتوسط في الفترة الثورة الليبية وأثرها على " : 2211.  .12

 (.آب 9)، قسم العلوم السياسية، الجامعة األردنية،  (ليبيا)الهادي يوسف                

11. 2016 " :Limitations of the Security Council Jurisdictions: within the Sixth and Seventh Chapters of UN 

Charter”,                   ،(.نيسان 11)الباحثة أصالة العبادي، تخصص فض النزاعات، الجامعة األردنية 
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              -4211المتغيرات اإلقليمية التي ساهمت فيي تنيامي الجماعيات المتطرفية فيي المنطقية العربيية بعيد الربييع العربيي "  :2016- .12

 .(آذار 12)، قسم العلوم السياسية، الجامعة األردنية، "المملكة العربية السعودية" الباحث حمود الحربي،  4212

 ، الباحث سعدي االسلمي،(4212الى  1991من )االبعاد االستراتيجية في العالقات السعودية الروسية المعاصرة "  :2016 .13

 (.آذار  8)األردنية، ، ، قسم العلوم السياسية، الجامعة "المملكة العربية السعودية"          

 -4222)دور السياسة الخارجية االقتصادية للمملكة العربية السعودية في تنمية منظمة التعاون اإلسالمي ما بين : " 2016 .14

 (.أيار  2)، قسم العلوم السياسية، الجامعة األردنية، "المملكة العربية السعودية"، الباحثة أنوار الكويكبي، ("4214         

 -1999المحددات الداخلية والخارجية المؤثرة على االستقرار السياسي في المملكة األردنية الهاشمية خالل الفترة  "  :2015 .15

 (.كانون أول 32)الباحثة مريم العساف، قسم العلوم السياسية، الجامعة األردنية، ،  4212             

العلييوم  ، الباحييث احمييد القطيشييات، قسييم("4212-4222)اسييي فييي األردن أثيير المسيياعدات األمريكييية علييى صييناعة القييرار السي: 2015 .11

 (.كانون أول 49)السياسية، الجامعة األردنية، 

المملكية "، الباحيث فهيد اليوايلي، " 4212-4222( الييمن نموذجيا  )دور المملكة العربية السعودية في أمن منطقة الخليج العربي : " 2215 .17

 (.تشرين الثاني 18) السياسية، الجامعة األردنية،  ، قسم العلوم"العربية السعودية

19. 2015 :The Role of Jordanian Print Media in Promoting Health as a Human Right: A Content  Analysis 

Study on Raising Awareness on Breast Cancer" عية اإلنسيان والتنميية اإلنسيانية، الجام، الباحثية سيحر أبيو الهيجياء، حقيوق

 (.أب 2) األردنية، 

12.  2015 : Conceiving a Human Right to Humanitarian Assistance: A Challenge to Human Rights Paradig 

 (. أب 2)األردنية،  ، تخصص حقوق اإلنسان والتنمية اإلنسانية، الجامعة "إيطاليا"، الباحث لوكا سانجالي، "

السياسيية،   ، الباحثة سجى المراشدة، قسيم العليوم ("4213-4221)األحزاب السياسية واثرها على التنمية السياسية في األردن " 2015 : .22

 (.أيار 1)الجامعة األردنية، 

  العليوم    ، الباحثية روان السيليحات، قسيم "4212 -4212 أثير الربييع العربيي عليى عمليية اإلصيالح السياسيي فيي األردن: " 2015 .21

 (.أيار 3)السياسية، الجامعة األردنية، 

، "السيعودية المملكية العربيية  "، الباحيث، بنيدر السيويد، "4212-4221العالقات الدبلوماسية السعودية األمريكيية خيالل الفتيرة "2015 : .22

 .(نيسان 43)قسم العلوم السياسية، الجامعة األردنية، 

 قسيم  ، "المملكية العربيية السيعودية" ، الباحيث ، عبيدالعزيز الشيهراني،"ر المحيورياليدو: السعودية ومجليس التعياون الخليجيي :"2013 .23

 (.تموز 48)السياسية، الجامعة األردنية، العلوم 

 ، الباحث ، ضامي بن نهار بن"دور المملكة العربية السعودية في الحفاظ على مجلس التعاون الخليجي وتطوره"  :2013 .24

 .(تموز 42)السياسية ، الجامعة األردنية ،  قسم العلوم" المملكة العربية السعودية"العنزي،   ضامي         

 المملكيية العربييية "، عبييدهللا محمييد العسيييري، "2011ثيير الثييورات العربييية علييى مسييتقبل النظييام اإلقليمييي العربييي بعييد عييام أ:  "2013 .25

 .(تموز 43)السياسية الجامعة األردنية،  قسم العلوم "السعودية

 قسيم ، "جمهوريية أذربيجيان " ،الباحث رسول ميولى عميروف،"أثر سياسيات االمن االسرائيلية على العالقات العربية الدولية:  "2013 .21

 .(تموز 44)السياسية، الجامعة األردنية  العلوم

الجامعيية السياسييية،  قسممم العلمموم، "المملكيية العربييية السييعودية" ، الباحييث عبييدالعزيز العمرينييي،"السياسيية الخارجييية السييعودية : "2013 .27

 (.تشرين الثاني 44) ،األردنية

 .(الثانيتشرين  19)السياسية، الجامعة األردنية  قسم العلوم، الباحث، معن موسى القالب، "النظام اإلقليمي العربي" :2012 .29

القريشيي،   ، الباحيث عليي بين محميد بين عبيدهللا " "2012-2011:أثر من منطقة البحر األحمر على أمن منطقة الخليج العربيي" :2012 .22

 .(تشرين الثاني 12)، قسم العلوم السياسية ، الجامعة األردنية، "المملكة العربية السعودية"

السياسييية،  قسممم العلموم،الباحييث، عيادل فييالح الحناحنيه، "دى طلبية الجامعيية األردنييةدور اإلعيالم اإللكترونييي فيي نشيير اليوعي ليي": 2012 .32

 .(آب 2)الجامعة األردنية،

" محميد شيوكت"، الباحث إبيراهيم   " 2011-2001 : أثر التحوالت في النظام الدولي الجديد على العالقات األمريكية الصينية":  2012 .31

 (.حزيران 12) السياسية، الجامعة األردنية، قسم العلومخليل النسعة، 

: ، الباحييث "2012-2010": دراسيية تحليلييية: أثيير وسييائل اإلعييالم الحديثيية علييى عملييية اإلصييالح السياسييي فييي الييوطن العربييي" :2012 .32

 .(نيسان 18)       ية،السياسية، الجامعة األردن قسم العلوم" المملكة العربية السعودية" عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح العجالن

السياسية، الجامعة األردنيية  قسم العلوم، الباحثة كفاح موى الوحش، " 2010-1990:اإلستراتيجية التركية تجاه الشرق األوسط" :2012 .33

 .(أيار 14)

سياسيية، الجامعية ال قسمم العلموم، "جمهوريية العيراق "، الباحثية فياتن عبدالسيتار جبيار "2010-1990: العراق واألمم المتحدة: "2012 .34

 .(كانون الثاني 14)األردنية، 

السياسيية  قسمم العلمومالباحثة أمياني عبيدالرحيم الريياالت ،  ،"2010-1990:البعدان السياسي واإلجتماعي للمواطنة األردنية"  :2012 .35

 (.تموز 42)الجامعة األردنية 

قسيم  ، الباحيث محميد مشيهور الفيايز،"2010-2000: المساعدات الخارجية وأثرها على عمليية اإلصيالح السياسيي فيي األردن"  :2012 .31

 (.تموز 11)العلوم السياسية،الجامعة األردنية، 

عيالء عياكف خليف  :الباحيث، "النظرية اليبرالية ونظرية العقد اإلجتماعي وأثرهما في صمياغة الحقموق السياسمية فمي األردن: "2012 .37

 (.أيار 8) السياسية، الجامعة األردنية  قسم العلومالحديد، 

السياسيية ،  قسمم العلموم، الباحثية سيهام نيايف معيزي العيدوان، "اليابانيية –بروز القوة الصينية وأثرها على العالقيات األمريكيية " :2012 .39

 (.نيسان 12)الجامعة األردنية 

الباحثية شييرين  ،"2008 -2003 :السياسة الخارجية الصمينية تجماه قضمايا منطقمة الشمرق األوسمط أثر المتغيرات الدولية على" 2009 .32

 . (ايار(20السياسية، الجامعة االردنية،  قسم العلوممحمد علي موسى الحوراني، 

، الباحث أيمين ملييح اليدريبي، "2008-2003:دوافع الحرب األمريكية على العراق وآثارها السياسية واإلقتصادية على األردن" : 2009 .42

 . (حزيران 12)قسم العلومالسياسية، الجامعة االردنية،  

 ،"2008-2001:السياسة الخارجية األمريكية تجاه إيران وإنعكاساتها على أمن الخليج العربي" : 2222 .41

 (.حزيران 2) االردنيةالسياسية، الجامعة قسم العلومالباحث معاوية عبدهللا ذياب المجالي،               
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، "المملكة العربية السعودية"، الباحث باقي محمد الحمار"أثر الحالة االمنية في العراق على امن واستقرار الدول المجاورة" : 2222 .42

 (.أيار 1) السياسية، الجامعة االردنية، قسم العلوم

السياسية، الجامعة ،قسم العلوم"دولة قطر" عبدهللا العذبي، ، الباحث فيصل "2005-1970:المشاركة السياسية في دولة قطر" : 2222 .43

 .(أيار 2)االردنية،

كانون  31) السياسية،الجامعة االردنية،قسم العلوم، الباحثة ماجدة غالب الزعبي، "2007-1990:العالقات الهندية االسرائياية" : 2008 .44

 (.األول

 ،"العالقات السياسية واالقتصادية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في ظل النظام الدولي الجديد ": 2008 .45

 (.كانون األول 12) السياسية، الجامعة االردنية،، قسم العلوم"دولة الكويت" الباحث خالد حسن جمعة 

المملكة "البريثن ، الباحث محمد بن عبدهللا"2006-1990:المبادرات االصالحية السعودية على المستوى العربي واالقليمي" : 2008 .41

 (.كانون األول 12) السياسية، الجامعة االردنية،، قسم العلوم"العربية السعودية

 ، الباحث "االوضاع السياسية والقانونية واالقتصادية لالجئين العراقيين من وجهة نظر اردنية"  :2008 .47

 .(آب 7) العلومالسياسية، الجامعة االردنية،هيثم هاني الحديد، قسم             

،الباحثة شيماء عبدهللا ("2006-1999) دراسة في ديناميكية النظام السياسي:اإلصالح السياسي في المجتمع البحريني" : 2008 .49

 . (آب 7)، قسم العلوم السياسية، الجامعة  االردنية،"مملكة البحرين"محمد،

  ، الباحث"حالة دراسية( 2007 -1947:شبه القارة الهندية) بناء توازنات القوى االقليميةأثر العامل النووي في ": 2008 .42

  . (آب 1) السياسية،  الجامعة االردنية،، قسم العلوم"المملكة العربية السعودية"محمد عبدهللا عسيري             

 ، الباحث"2006-2000حقوق االنسان كاحد ادوات السياسة الخارجية االمريكية  مسألة" : 2007 .52

  (.تشرين الثاني 13) ،السياسية، الجامعة االردنية، قسم العلوم"دولة قطر"عبدالرحمن سعد السليطي

المملكة " ، الباحثعبدهللا بن عقاب العتيبي"2005-2000:دور المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف محليا  دوليا  " : 2007 .51

 (.آب 4) السياسية، الجامعة االردنية،العلوم، قسم "العربية السعودية 

قسم  الباحثة ربى محمد حسن، ،"2007-2000:االردن حالة دراسية -المعارضة السياسية ودورها في المجتمع العربي" : 2007 .52

 (.آب 4)السياسية، الجامعة االردنية،العلوم

 ، الباحث "2004-1990:الفترةدور االعالم الخارجي في السياسة الخارجية الكويتية خالل " : 2007 .53

 (.أيار 12)السياسية، الجامعة االردنية،، قسم العلوم"الكويت"حسين المري حمد          

ناصر   الباحث محمد، "2006  -2001( :التاثيرات والتحديات )أحداث الحادي عشر من سبتمبر والنظام الدولي المعاصر" : 2007 .54

 (.أيار 12)االردنية، السياسية، الجامعة، قسم العلوم"الكويت"ماضي الهاجري 

العربية  المملكة-، الباحث علي عبدالرحمن اليوسف ،" دور المملكة العربية السعودية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية: " 2006 .55

 (.تموز 32) ، قسم العلومالسياسية، الجامعة االردنية،-السعودية

، الباحث خليل عطاهلل النشاش، قسم "2001سبتمبر  -ايلول 11اإلسرائيلي بعد -األمريكية للصراع العربي النظرة: " 2006 .51

 (.أيار 44) العلومالسياسية، الجامعة االردنية،

- عبود، ، الباحث عبدهللا محمد سعيد"دراسة تحليلية: السلطة التشريعية في النظام اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة: " 2006 .57

 (.أيار 41) ،العازمي ، قسم العلوم السياسية، الجامعة االردنية،-اإلمارات العربية المتحدة

 ، الباحث محمد عبدالقادر محمد"دراسة تحليلية: دور مجلس الشورى في العالقات الدولية بالمملكة العربية السعودية: " 2006 .59

 (.أيار 8) السياسية، الجامعة االردنية، م،  قسم العلو-المملكة العربية السعودية-الفرشوطي، 

المملكة العربية - ،-، الباحث أمجد دهام عبدهللا الدهام"دراسة تحليلية: مشروع الشرق االوسط الكبير والدور االمريكي: " 2006 .52

 (.أيار 2) السياسية، الجامعة االردنية، ،  قسم العلوم-السعودية

 محمد ، الباحثة إستقالل دليل"2004-1990:تجاه مجلس التعاون لدول مجلس الخليج العربيالسياسية الخارجية الكويتية : " -2005 .12

 (.كانون األول 2) العازمي ، قسم العلومالسياسية، الجامعة االردنية،

 ،، الباحثة سلوى علي محمد الحوسني"دور اإلعالم في التنشئة السياسية لمجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة: " -2005 .11

  (.آب 31) السياسية، الجامعة االردنية، ،  قسم العلوم-اإلمارات العربية المتحدة                     

الدبلوماسية، كلية  الباحثة أمل عواد المعايطة، برنامج الدراسات ،"2004-1990إقليميا  ودوليا  : الدبلوماسية األردنية: "2005 .12

  (آب 31) الجامعة االردنية،، الدراسات العليا

 العربية  المملكة-الباحث سلطان منير الحارثي ، ، "2003-1990:السياسة الخارجية السعودية تجاه األتحاد األوروبي: " 2005 .13
 (.نيسان 13) السياسية، الجامعة االردنية،، قسم العلوم-السعودية

 قسم العلوم السياسية، ، الباحث نضال  العمرو،"2002-1990:الشرق اوسطي والمتوسطي -ألردن بين مشروعينا: " 2004 .14

 (.كانون الثاني 1) الجامعة االردنية،

الباحث فيصل ، ( "1994-1961)دراسة حالة األزمة اليمنية 1990:العربية-الدور األردني في تسوية األزمات العربية"  :2005 .15

 .(نيسان 11) السياسية، الجامعة االردنية،احمد عبدالعزيز السرحان ، قسم العلوم

السياسية، الجامعة  اء عيسى ابو لبدة ، قسم العلومالباحثة وف، "تأثير العولمة على اإلقتصاد واإلستقرار في الوطن العربي"  :2005 .11

 (.كانون الثاني 12) االردنية،

قسم  -سلطنة عمان-الباحث فيصل بن سعيد الرواس، ،" 2000-1970:السياسةالخارجية العمانية بين التحالفات والتوازنات: " 2005 .17

 (.كانون الثاني 12) السياسية، الجامعة االردنية، العلوم

،قسم -المملكة العربية السعودية-الباحث عبدهللا احمد الشبانه، ،"اقية السياسةالخارجية السعودية في مكافحة اإلرهابمصد: "2005 .19

 (.كانون الثاني 2) السياسية، الجامعة االردنية،العلوم 

 العلوم ، قسم-دولة الكويت -الباحث عبدهللا مشعان السحيمي، ،"مستقبل التنمية السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي: " 2004  .12

 (.آب 9) السياسية، الجامعة االردنية،

 -(.آب 5) الجامعة االردنية، السياسية، الباحث زكريا حسن ابو دامس، قسم العلوم ،"ر التطور التكنولوجي على اإلرهابأث: " 2004 - .72

دراسة في العالقات السياسية واإقتصادية بين دول  مجلس التعاون الخليجي  : 2003-1988-العالقات الخليجية األوروبية: " 2004 .71

 (.تموز 22)االردنية،    السياسية،  الجامعة  ، قسم العلوم-دولة الكويت-الباحث عبدهللا مساط العتيبي، ،"واإلتحاد األوروبي 
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الباحث فواز  ،"1990األمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي في ضوء الوجود األمريكي في المنطقة العربية بعد عام : " 2004 .72

 (.أيار 12) السياسية، الجامعة االردنية، ، قسم العلوم-المملكة العربية السعودية-عباس حبيب مناور،

، الباحثفارس العطين ، معهد بيت " 2000-1994:اإلسرائيلية-عالقات العربيةالموارد واإلحتياجات المائية وأثرها على ال: " 2004  .73

 (.ون الثانيكان 21) الحكمة، جامعة آل البيت،

 ، قسم العلوم-المملكة العربية السعودية-،سالم العتيبيالباحث ، "2003-1980:لدور السعودي في النظام اإلقليمي العربيا: " 2004  .74

 (.كانون الثاني 4) السياسية، الجامعة االردنية،

 الباحث عطاهلل زايد  ،"2003-1980:العالقات السعودية اإليرانية واثرها على األمن اإلقليمي لمنطقة الخليج العربي: "2004  .75

 (.كانون الثاني 1) السياسية، الجامعة االردنية، ، قسم العلوم-المملكة العربية السعودية-الزايد،

الباحثة روال خريسات، قسم  ،" 2003-1990:دراسةحالة العراق -قرارات مجلس األمن الدولي بين العدالة واإلنتقائية: " 2003 .71

 (.كانون األول 29) االردنية،العلوم السياسية، الجامعة 

جامعة  بيت الحكمة،  ، الباحث عماد ياسين خطايبه، معهد"1998-1992:التطور الدستوري والنظم اإلنتخابية في المغرب: "2003 .77

 (.كانون الثاني 23)آل البيت، 

ذياب المعايطة، معهد  احث تامر سليم، الب"دراسة مقارنة : العوامل المؤثرة على قرارات األمم المتحدة في التدخل الدولي: " 2003 .79

 (.كانون الثاني 7)بيت الحكمة، جامعة آل البيت، 

 1)جامعة آل البيت،  ، الباحث جميل سامي القاضي، معهد بيت الحكمة،"حالة انجوال: عمليات حفظ السالم لإلمم المتحدة: "2002  .72

 (.تشرين الثاني

 االردنية، السياسية، الجامعة  الباحث كامل سمرين، قسم العلوم ،"الذاتي وإسرائيلمسيرة التسوية السلمية بين سلطة الحكم : "2000 .92

 (.آب 21)

العلوم السياسية، الجامعة الباحث هيثم حسن حسان، قسم  ،"1998-1990: السياسة الخارجية االردنية تجاه العراق: "2000 .91

 (.آب 12)االردنية،

الزبن، قسم العلوم السياسية،  ، الباحث حيدر منصور تركي"1997-1989: دور البرلمان االردني في السياسة الخارجية: " 2222  .92

 (.أيلول 4) الجامعة االردنية،

ة قسم العلوم السياسية، الجامع ، الباحثة بيان عبدربه الكايد العساف،"1990إشكالية األمن القومي العربي بعد حرب الخليج : "1229 .93

 (.آب 12) االردنية،

، الباحث منير حسني عبدهللا الهور ، قسم العلوم السياسية، "األبعاد السياسية ألزمة المياه في منطقة حوض الفرات: "1221  .94

 (.كانون الثاني 12) الجامعة االردنية،

 2) السياسية، الجامعة االردنية، الباحث بدر صيتان الماضي، قسم العلوم ،"1970-1952:المصرية –العالقات االردنية : "  1225 .95

 (.تشرين الثاني

تشرين  1) االردنية، السياسية، الجامعة  ، الباحث حسين العمايره، قسم العلوم"1993-1971:البريطانية-العالقات االردنية: " 1994 .91

 (.األول

 
 
 :” of  Fulbright StudentsSupervision” األشراف على الطلبة االجانب المبعوثين من مجلس العالقات االمريكية 
 

1. 2011: 52 BYU students, Brigham Young University, Provo-Utah, USA, (01/09/2010-21/01-2012). 

2. 2006: " Impact of Iraqi Migration to Jordan”, Researcher Mr. Mehdi Kanan AL-HASANI,  

              George Washington University, USA, 2006-7. 

3. 2006: " Onwards Democracy: Islamists and Islamic Political Theory”, Researcher Mr. Faisal 

              Husain GHORI, University of California, Berkeley, USA, 2006-7. 

4. 2005: " The Relationship between Academic Discipline and Religious Orientation”,  

               Researcher Mr. Murat Yildiz, Studies and Research (OGSR), University of California,  

              San Diego, USA, 2005-6. 

5. 2005: " History and Assessment of Programs Addressing Poverty and Unemployment in Jordan, with 

a Special Emphasis on the Role of NGO’s", Researcher Miss. Nabilah Siddiquee, Yale University- 

USA, 2005-6. 

6. 2004: “Understanding the Impact of the Information Revolution on the Islamic world”, Researcher 

Mr. Syed M. Hashmi, the University of Chicago, USA,  2004. 

7. 2003: " Understanding the Process of Democracratization in Jordan",  Researcher   Mr. Shadi 

Hamid,  Center for Contemporary Arab Studies,  Edmund A. Walsh School of Foreign Service, 

Georgetown University, USA, 2003-2005. 

 

 :تقييمهارسائل الدكتوراة التي شارك في مناقشتها أو 
 

1. 2018: “MUSLIM BROTHERHOOD AND POLITICAL DEVELOPMENT IN EGYPT; POST 

Aligarh Muslim , Department of Political Science, GHULAM NABI NAZMr.  ",MUBARAK ERA

University, India, 3
rd

 Sep.2018. 

2. 4218 :“Muslim Minority in India and the Sachar Committee Report: Problem, Challenges and 

Aligarh Department of Public Administration, , Ms. Ishrat SulemanProspects, Researcher, 

Muslim University, India, 31
st
 Jul.2018. 
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3. :2018 the Efficiency of the Performance of Employees : A The Impact of Training in Raising “

, Department of Public Mr. Mohammad  Ahmad Altarawneh", Researcher field Study

Administration, Aligarh Muslim University, India, 6
th

  July 2018. 

، ، قسم العلوم محمد خير قرباعالباحث،  ،"في ظل أزمة اللجوء السوري التحديات األمنية التي تواجه األردن" :2219 .4

 .2018/4/30الجامعة األردنية، -السياسية

الجامعة  -، ، قسم العلوم السياسيةإيفا رياض حداد، ةالباحث ،"السياسة الخارجية اإليرانية تجاه الربيع العربي" : : 2018 .5

 .2018/4/22األردنية،

بشار عوض الباحث،  ،"األردن والمغرب حالة دراسية:اإلصالحات السياسية وأثرها على قيام حكومة برلمانية " : 2018 .1

 .2018/3/27الجامعة األردنية، -، ، قسم العلوم السياسيةالطراونة

الباحث، عوني محمد  ،"2017-2000:التحديات والتهديدات الداخلية والخارجية لألمن الوطني األردني" : 4218 .7

 .2018/3/7الجامعة األردنية، -العدوان، قسم العلوم السياسية

التحوالت الديمقراطية في تركيا وأثرها على دور المؤسسة العسكرية في صناعة القرار السياسي في تركيا " : 4218 .9

 .2018/2/18الجامعة األردنية، -الباحث، عبدهللا بن صالح الدوسري، السعودية، ، قسم العلوم السياسية ،"2000-2016:
، كلية الحقوق، سعد حمود مناور الشمري  :الباحث، "ة السلمية وفقاً للقانون الدوليالدول في إمتالك الطاقة النووي حق": 2217 .2

 (.12/14/4211)الجامعة األردنية، 

 43)، كلية الحقوق، الجامعة األردنية، محمد لؤي عبداللطيف آل عبدالواحد :الباحث "الحماية في القانون الدولي مسؤلية": 2017 .12

 (.نيسان

جميل سعد عبدهللا الرحامنة، كلية الدراسات العليا، جامعة  :الباحث، "1999-2010 :دور المرأة األردنية في العمل السياسي" :2017 .11

 (.شباط 41)جمهورية السودان، -الزعيم األزهري

قسم العلوم علي احمد الزبون،  :الباحث، "التدخل الروسي في األزمة السورية وتأثيره على توازن القوى في النظام الدولي" :2016 .12

 (.آب 12)العلوم اإلسالمية،  ، جامعةالسياسية

زياد : ، الباحث (م2212-2223)دور التخطيط االستراتيجي في زارة التعليم العالي األردني في الحد من مشكلة البطالة " :2016 .13

 (.شباط 12)الشرمان، جامعة الزعيم األزهري، السودان، 

 (.كانون األول 1)ربا العرموطي، كلية الحقوق، الجامعة األردنية،  :الباحثة "جريمة االختفاء القسري: "2015 .14

 43)، كلية الحقوق، الجامعة األردنية، أسامة المناعسة :الباحث "األمم المتحدة من مبدأ عدم التدخل إلى مسؤولية الحماية: "2015 .15

 (.تشرين الثاني

 44)خليل الدليمي، كلية الحقوق، الجامعة األردنية،   الباحث "2223المسؤولية الدولية عن غزو واحتالل العراق عام : "2015 .11

 (.تشرين الثاني

إلهام العالن، العلوم السياسية، جامعة : الباحثة " 2215-2222أثر التحديات اإلقليمية على الواقع الجيوسياسي األردني " :2015 .17

 (.آب 42)العلوم اإلسالمية العالمية 

19. 2105  :“National Security in India: A Study of Terrorism ", Researcher Mr. Md. Abdul Kadir, 

Department of Public Administration, Aligarh Muslim University, India, 2oth  Oct. 2015. 

12. 2015:  “National Security in India: A Study of Terrorism ",   
Department of Political Science, Aligarah Muslim University, Aligarh- India,( 20

th
 Aug.) .      

22. 2015: “Federalism and National Integration: A Comparative Study of USA & Switzerland ", 

Department of Political Science, Aligarah Muslim University, Aligarh- India, 

 (25
th

 June). 
21. 2015:" “Human Rights and Police Administration: A Case Study of Delhi State".”, 

Department of Political Science, Aligarah Muslim University, Aligarh- India,( 2
nd

 Nov.). 

22. 2015: “Rise of China and South Asia Security ", Department of Political Science,  Aligarah  

Muslim University,    Aligarh- India, (25 Jun.). 

 ، الباحث (2212-2222)أثر االستراتيجيات اإلدارية على كفاءة األداء بمؤسسة الضمان االجتماعي باألردن "   :2014 .23

 (. ايلول12)عبدالوالي الفي، جامعة الزعيم األزهري، السودان، 

احمد الدغيمات، جامعة الزعيم : ، الباحث "اإلدارة االستراتيجية، بالتركيز مديرية األمن العام باألردنأثر المعلومات على :  "2014 .24

 (. تشرين ثاني  42)األزهري، السودان، 

25. 2214:            “Socio-Economic Implications of Public Corporations: A Case Study of  Oil and 

Natural Gas Corporation Since 2001.”, Department of  nPolitical Science, Aligarah Muslim 

University, Aligarh- India, (4
th

 May).                                                                                              

21. 2014:            “The Implication of Environmental Degradation of Water Resources in India in the 

Context of Human Rights”., Department of Political Science,Aligarah Muslim University,Aligarh-India, 

(18
th

  Mar.) 

27. 2013:            “Functioning of the Lokayukta in the National Capital Territory of Delhi, 2000-2009”.,     
(Department of Public Administration, Aligarah Muslim University, Aligarh- India, ,( 15

th
  Sep.  

29. 2013:              “State Politics in Jammu & Kashmir: Role of the all Parties Hurriyat Conference”., 
Department    of Political Science , Aligarah Muslim University, Aligarh- India, , 11

th
 May 2013.      

22. 2012: “IUS-Iran  Relations Since 1979", Department of Political Science.”,   

, Aligarah Muslim University, Aligarh- India, , (6 Jul.).” 

32. 2012  : “Indo-Iran  Relations Since 1979", Department of Political Science.”,   

, Aligarah Muslim University, Aligarh- India, , (7
th

 June). 

31. 2012  :" “Indo-Japanese Relations Since the End of Cold War",.”, 
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Department of Political Science, Aligarah Muslim University, Aligarh- India, (11
th

 April). 

32. 2009  :" “Global Environmental Management: RIO Earth Summit and Beyond, Department of 

Political Science,    Aligarah Muslim University, Aligarah- India, (5
th

 May).                       
.

 

33. 2008  :" The Problem of Governance in India: Political & Administrative Aspects” 

Department of Political Science, Aligarah Muslim University, Aligarah- India, (16
th

 Dec.).                            . 

 صايل فالح مقداد: الباحث، "السلوك التصويتي للمجوعتين العربية واالفريقية في الجمعية العامة لالمم المتحدة : " 2007 .34

 (.تشرين األول 42) جامعة حلب، الجمهورية العربية السورية، -قسم اإلقتصاد  السرحان،

 الجمهورية" محمد فراس النائب ، : ، الباحث"الحروب الوقائية االمريكية بين المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية "  : 2007 .35

 (.أيلول 2)جامعة حلب، الجمهورية العربية السورية،  -قسم اإلقتصاد  ،"العربية السورية

 الء زهير الرواشدة، قسم اإلجتماع، الجامعة الباحث ع، "إتجاهات النخب السياسية في االردن نحو العولمة: "  2006 .31

 (.أيار 12)االردنية، 

37. 2006  :" Israeli Policy Towards Occupied Territories Under Likud Rule-  1977-1988”,  

Abdulroning Suetair, Center of West Asia Studies, Aligarah Muslim University         , 

Aligarah- India, (13
th

 may). 

  -قسم اإلقتصاد  ،"الجمهورية العربية السورية" يوسف نوفل،، الباحث "مستقبل الصراع العربي اإلسرائيلي في إفريقية : " 2005 .39

 (.أيلول 12) جامعة حلب، الجمهورية العربية السورية،

32. 2005  :  “THE RULE OF SHARIA AND THE CONTEMBORARY SAUDI POLITICAL  

SYSTEM”, Md. Mahbubur Rahman, Center of West Asia Studies, Aligarah Muslim 

University,  Aligarh- India,( 27
th

 April).        . 

 الدراسات العليا، جامعة  أم  -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية، (مجهول)الباحث ، "النظام السياسي لدولة إسالمية معاصرة" :2005 .42

 (.نيسان 8) ،(األردنية  وزارة التعليم العالي)جمهورية السودان الديمقراطية،  -الخرطومدرمان اإلسالمية، 

 قسم -معهد البحوث والدراسات العربية، (مجهول)الباحث ، "1997-1989:ألتحول الديمقراطي في األردن" :2005 .41

جمهورية مصر  -العربية، القاهرةالسياسية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، جامعة  الدول  الدراسات

 (.أيلول 42) ،(األردنية  وزارة التعليم العالي)العربية، 

42. 2004:  “Political Developments in Jordan: 1974 –1999  
By Isaldeen M.A.Amayra, Center of West Asia Studies Aligarh Muslim University,  Aligarh- 

India,(30
th

 March).                      . 

 . (آب 19)االردنية،لبي،قسم التاريخ، الجامعة الباحثة سهيال سليمان الش، "1967 -1951:البريطانية -العالقات األردنية:  " 2002 .43

الطالب  الباحث علي محمد علي، "العالقات االردنية اإلسرائيلية كعامل تشكيلي لألنظمة األمنية المنطقية في الشرق األوسط" :2002 .44

 .أيلول (وزارة التعليم العالي األردنية)أكرانيا، -العلوم الوطنية األوكرانية أكاديمية/معهد اإلقتصاد الدولي و العالقات الدولية، الشبول

 (.آب 2)قسم التاريخ، الجامعة االردنية، ،الباحثة نرمين يوسف غوانمة، "حزب الليكود ودوره في السياسة االسرائيلية" 2001: .45

كلية الحقوق والعلوم  ،الباحث عمر حمدان الحضرمي، "العالقات العربية التركية، تأريخها، واقعها، ونظرة في مستقبلها: "2000 .41

 (.نيسان 1) واإلدارية، الجامعة اللبنانية، السياسية 

47. 1999:  "Jordan and the Arab-Israeli Problem: A case Study of Conflicts and Peace 

   Process " , Ibrahim Hamiud Al-Rawahneh, Miinistry of High Education, Jordan,(7
th

 Nov.).. 

 

 

 :رسائل الماجستير التي شارك في مناقشتها 
 

مشعل رياض ، الباحث،" ، دراسة حالة(داعش)تنظيم الدولة اإلسالمية : الفكر السياسي اإلسالمي المتطرف": 2018 .1

 .2018/5/2األردنية، الجامعةالعلوم السياسية،  ، قسم الكويت ،  الفرحانعبدهللا سعيد محمد 

،  هاشم الديري" لؤي راشد"، ، الباحث"2015- 2017 :عاصفة الحزم وآثارها في موازين القوى اإلقليمية" : 2018 .2

 .2018/4/23الجامعة األردنية، -العلوم السياسية، قسم المملكة العربية السعودية

، الباحثة، "البحرين حالة دراسية: القواعد القانونية الدولية واإلقليمية لحماية البيئة البحرية في الخليج العربي" : 2017 .3

 .2018/4/23الجامعة األردنية، -عائشة راشد آل عبدالعزيز،  البحرين، قسم كلية الحقوق

، قسم العلوم زين زياد الحنيطيلباحثة، ا ،"2017-2011::السياسة الخارجية لإلتحاد األوروبي تجاه الشرق األوسط"  .4

 .2017/12/21الجامعة األردنية، -السياسية

عرين  الباحثة،  ،"2015-2010::ا أثر مجلس األمة األردني في عملية اإلصالح السياسي في ظل الربيع  العربي" 2017 .5

 .2017/12/19الجامعة األردنية، -، قسم العلوم السياسيةأحمد عويدي العبادي
1. 4211 ":The Impact of Partecepation of the NGO on the Educational Process to Achieve Sustainable 

Development in Amman-Jordan""  11/14/4211، قسم حقوق اإلنسان والتنمية اإلنسانية، غدي محمد رحال ، الباحث. 

7. 4211 ": Honor Crimes in Jordan: In the Dilemma of Cultural, Traditionsand a Proplematic Panal " ،

 .13/14/4211، قسم حقوق اإلنسان والتنمية اإلنسانية، أنس العناني الباحث 

9. "”Social Protection in the Context of Human Rights :The Case of Jordan& its Labor Market 

Policies 2000-2010" ،2017/12/4األردنية، الجامعة -،  برنامج حقوق األنسانغادة عبدالرحيم سالم، الباحثة . 
، قسم  العلوم السياسية،الجامعة األردنية، (البحرين)فيصل غانم البوعينين، ، الباحث  "التحول الديمقراطي في مملكة البحرين: " 4211 .2

48/11/4211. 

وتأثرها بالحركات اليمينية المتطرفة في  -تنظيمي الدولة اإلسالمية والقاعدة-إستراتيجيات عمل الحركات الجهادية العالمية: " 4211 .12

 .41/11/4211، قسم  العلوم السياسية،الجامعة األردنية، وليد حامد كايد، الباحث  " -فرنسا والمانيا -اوروبا



12 

 

11. 4211 ":The Impact of Ideology on the International Crises""قسم حقوق اإلنسان ماضي الجغبير ميس  ة، الباحث ،

 .42/12/4211والتنمية اإلنسانية، 

، الباحث غازي محمد سمور الخصبة، قسم  العلوم ("42212-4228)األزمة اإلقتصادية والمالية على اإلستقرار في األردن : " 4211 .12

 .42/12/4211السياسية،الجامعة األردنية، 

13. 4211 ":The Universal Decleratrion of Human Rights Violation By the Islamic State of Iraq & Syeria-

ISIS-"  19/12/4211، قسم حقوق اإلنسان والتنمية اإلنسانية، الشريف عزالدين محمد، الباحث. 

-1921في القدس وآثارها وانعكاساتها " التوازن السكاني"دراسة للسياسات اإلسرائيلية تجاه : الصراع السكاني في القدس" : 4211 .14

 .9/8/2217، الباحث  زياد إبحيص، قسم  العلوم السياسية،الجامعة األردنية، "4212

15. 4211: "Palestinian Human Rights under the Israeli Occupation : A Survey Study "،  ،قسم الباحث  ميس التالوي

 .4/8/4211، اإلنسانية حقوق اإلنسان والتنمية 

11. 4211: "The Role of NGOs in Humanitarian Development: Jordan River Foundation as a Case Study " ،

 .4/8/4211، قسم حقوق اإلنسان والتنمية اإلنسانية، مروان الفواعيرالباحث  

، غزل طلحة الحليق ، الباحثة "دراسة ميدانية (4212-1999) دور األحزاب السياسية في تفعيل الحياة السياسية في األردن: "4211 .17

 .12/2/4211قسم  العلوم السياسية،الجامعة األردنية، 

19. International Employee, in International Law":2017 " ،2/2/4211، الدراسات الدبلوماسية، قسم البدارين زين ةالباحث. 

، قسم  (ارمينيا)ة هيغينا أغاكريان،الباحث ،"كاراباخ الجبلية وأثره على العالقات الدوليةالصراع بين أرمينيا وأذربيجان حول :"4211 .12

 .3/2/4211العلوم السياسية،الجامعة األردنية، 

ليانا الباحثة  ، "(4212-1989)أثر الصراعات في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية على العالقات بين جورجيا وروسيا  :"4211 .22

 .3/2/4211، قسم  العلوم السياسية،الجامعة األردنية، (ارمينيا)،أزراكنتسيان

21. 4211 ":Human Rights Implementation in Religious Vs Secular Systems: A Comparative Study (Iran - 

Turkey "4/2/4211، قسم حقوق اإلنسان والتنمية اإلنسانية، لما نصير  ة، الباحث. 

إيمان ، الباحثة "(4212-4229)أنموذجا  في عهد أوباما ( سوريا والعراق)األمريكية في الشرق األوسط  السياسة الخارجية: "4211 .22

 .4/2/4211، قسم  العلوم السياسية،الجامعة األردنية، حنتولي

23. 4211 ":Jordanian Women's Political Empowerment in the Context of Human Rights Legislations: 

Survey Study "  43/2/4211، قسم حقوق اإلنسان والتنمية اإلنسانية، عهد الرواشدة، الباحثة. 

24. 4211 ":International Humanitarian Law Violations in the Syrian Crisis and its Impact on the Syrian 

Children 43/2/4211، قسم حقوق اإلنسان والتنمية اإلنسانية، رياض القيسي الباحث. 

25.   "The Impact of Social Media on Freedom of Expression in Jordan after Arab Spring "، 

 .22/12/2211حقوق اإلنسان والتنمية اإلنسانية، الجامعة األردنية،  قسم، ريم العزة ةالباحث

21.  "Syrian Refugees in Jordan:Factors Enabling Syrian Refugees in Zaatari Camp to Cope "، 

 .21/12/2211، قسم حقوق اإلنسان والتنمية اإلنسانية، الجامعة األردنية، دانا صالحالباحثة 

27.  " The U.S. Role in the Palestinian - Israeli Peace Talks 2009-2014 "،  الدراسمات ، قسمم رقيمة الجمازيالباحثمة

 .22/12/2211، الجامعة األردنية، الدبلوماسية
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العلوم  الباحثة  ايمان رضوان عرار، قسم، "إختصاصات وأدوار السلطة التشريعية األردنية في السياسة الخارجية والدبلوماسية "  .174

 .8/8/2006الجامعة االردنية،  -السياسية

 .31/7/2006جامعة مؤتة، -السياسيةالباحث طارق أحمد الضروس، قسم العلوم ، "2005-1999:العالقات االردنية االمريكية" .175

- 2001االسرائيلي -حالة دراسة العراق والنزاع العربي-االيديولوجيا والسياسة الخارجية االمريكية تجاه الشرق االوسط" .171

 .1/6/2006األردن، -جامعة آل البيت، المفرق-، معهد بيت الحكمة، الباحثة سهام هالل سلمان الهالالت"2005

الباحث فيصل مهدي غصاب السميرات، معهد ، "2005-2000واالقتصادية إلنظمام االردن لمنظمة التجارة العالمية  االثار السياسية" .177

 .29/5/2006األردن، -جامعة آل البيت، المفرق-بيت الحكمة

 ايمان حين رحمةاحثة الب، "دراسة حالة دولة االمارات العربية المتحدة : المشاركة السياسية للمراة في دول مجلس التعاون الخليجي" .179

 .18/5/2006الجامعة االردنية،  -،  قسم العلوم  السياسية-دولة االمارات العربية المتحدة  -الزعابي ، 

 االردنية،  الجامعة -الباحث  سامي احمد الفالحات ، قسم العلوم  السياسية، " 2004-1990الخليجية -العالقات السياسية االردنية" .172

15/5/2006. 

، قسم العلوم  -الجزائر -الباحث عبدالسميع بوساحية، ( "دراسة مقارنة)، 2005-1989التحوالت الديكقراطية في الجزائر واالردن "  .192

 .23/10/2005الجامعة االردنية،  -السياسية

الباحث محمد صبري حسن خليل، قسم العلوم  ، " 2004-1989دور البرلمان واألحزاب السياسية في التنمية السياسية في االردن " .191

 .23/10/2005الجامعة االردنية،  -السياسية

أبا  الباحث منصور بن عثمان، -ماجستير في اإلقتصاد السياسي-،"أثر النفط على األمن الوطني في المملكة العربية السعودية "  .192

 .10/10/2005األردن،  -ة اليرموك، إرجامع -، قسم العلوم  السياسية-المملكة العربية السعودية -حسين ،

الباحث محمد صالح ، " 2004-1990دور المملكة العربية السعودية في تحقيق أمن وإستقرار منطقة الخليج  في الفترة الممتدة من " .193

 .25/8/2005الجامعة االردنية،  -،  قسم العلوم  السياسية-المملكة العربية السعودية-البديوي ، 

دولة -الباحث مبارك عبدهللا الهاجري،، " 2004-1962ة الكويتي في صنع القرار السياسي في الفترة الممتدة من دور مجلس األم" .194

 .21/8/2005الجامعة االردنية،  -،قسم العلوم  السياسية-الكويت

 .18/8/2005االردنية،  امعةالج -عناد عبدالقادر خليل محمد، قسم العلوم  السياسية،  الباحث "الدور السياسي للعرب داخل إسرائيل " .195

محمد  الباحث مراد عبدالمجيد، "2004-1995:دراسة لحالة األردن: أثر منظمة التجارة العالمية على التشريعات في الدول النامية" .191

 .15/5/2005األردن، -جامعة آل البيت، المفرق-السليم سعد الدين، معهد بيت الحكمة

 الباحث محمد الشافعي محمد الزعبي، قسم العلوم، "سياسات التكيف الهيكلي وأثرها على التنمية السياسية في الدول العربية" .197

 .15/5/2005األردن، -جامعة اليرموك، إربد -السياسية

 ، قسم العلوم-الكويت دولة-علي دعيج مسعود العتيبي،، الباحث "المتطلبات واإلحتماالت : اإلصالح السياسي في دولة الكويت" .199

 .11/4/2005الجامعة االردنية،  -السياسية

                     الجامعة االردنية،  -الباحث عمر محمد السويلميين، قسم العلوم  السياسية، "ن في التجربة األردنية احق ألرأي كأحد حقوق اإلنس"  .192

18/1/2005. 

، -الكويت دولة-الباحث فهد فالح العجمي،، "اإلسرائيلية  -أثر التفاعالت السياسية اإلقليمية على مستقبل تطبيع العالقات الخليجية"  .122

 .13/1/2005الجامعة االردنية،  -قسم العلوم  السياسية

 . 29/12/2004لجامعة االردنية، ا -الباحث عبدهللا محمد إسماعيل، قسم العلوم  السياسية، "ألهوية في النظام الدولي "  .121

 -الباحث حمد علي حسن الحوسني، قسم العلوم  السياسية، " 2003-1990:إشكالية اإلعالم السياسي في النظام الدولي الجديد"  .122

 .19/8/2004الجامعة االردنية، 

 .10/8/2004االردنية،  الجامعة -ةالباحث علي عدنان علي حسين، قسم الدراسات العبري، "ديفد بن غوريون والمشروع الصهيوني "  .123

،  قسم العلوم  -دولة الكويت-الباحث عبدالناصر مبارك العدواني،، "مقتربات جديدة :إعادة توازن القوى في منطقة الخليج العربي"   .124

 .16/3/2004الجامعة االردنية،  -السياسية

الجامعة  -السياسية عادل عوض سليم الحواتمة، قسم العلومالباحث ، "دراسة حالة األردن :دور اإلعالم في التنشئة السياسية "  .125

 .30/12/2003االردنية، 

 .19/9/2003الجامعة االردنية،  -الباحث باسل اكرم الكايد، قسم العلوم السياسية، "الصينية -مستقبل العالقات العربية" .121
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 جامعة اليرموك، -ه، قسم العلوم السياسيةالباحثة فاديا سامي علي خصاون، "تأثير التكنولوجيا على السيادة القومية " .127

24/7/2003. 

الصغير  الباحث إسماعيل احمد، " 1996-1964: دبلوماسية القمة في إطار الجامعة العربية ودورها في حل المنازعات العربية" .129

 .20/7/2003الجامعة االردنية،  -الروابدة ، قسم العلوم السياسية

-السياسية الباحث عبدالحليم عايش عليمات، قسم العلوم، " 1957-1920المعاهدات األردنية البريطانية في الفترة الممتدة من "  .122

 .15/4/2003الجامعة االردنية، 

-عمانالدبلوماسي األردني،  الباحث فؤاد محمد ابو سنينة، المعهد ،"دور إيران اإلقليمي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي" .222

 . 12/5/2003األردن،

 .15/4/2003الجامعة االردنية،  -الباحث محمد مصلح الجبور، قسم العلوم السياسية، "العالقات االردنية العربية " .221

 الجامعة االردنية، -الباحث عبدالهادي عبدهللا عبيدات، قسم العلوم السياسية، "2000-1948:الحلول السلمية لقضية القدس" .222

18/3/2003     .                      

الباحث مصلح عايض ، "2001 إلى عام 1971القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة من عام " .223

 .20/1/2003األردن، -، المعهد الدبلوماسي األردني، عمان-اإلمارات العربية المتحدة-سالم األحبابي

الجامعة االردنية،  -السياسية الباحثة عبير صالح طهبوب، قسم العلوم، "المشاركة السياسية للمرأة األردنية في عقد التسعينات" .224

13/1/2003       . 

الباحث بالل خميس ابو جرادة،  ،"2000-1990:السياسة الخارجية الصينية في الشرق األقصى في مرحلة ما بعد الحرب الباردة" .225

 .8/1/2003الجامعة االردنية،  -وم السياسيةالعل قسم

الجامعة  -العلوم السياسية الباحثة مها علي القهيوي، قسم، "2000-1980:العالقات العراقية مع دول مجلس التعاون الخليجي" .221

 .5/1/2003االردنية، 

 -الخريشا، قسم العلوم السياسية خالد راكانالباحث ، "النزاع اإليراني اإلماراتي حول جزر أبو موسى وطنيب الكبرى وطنيب الصغرى" .227

 .2/1/2003الجامعة االردنية، 

منصور الكسواني، قسم العلوم  الباحث محمد، "دورهم في تطوير العالقات الثنائية: القناصل الفخريون في المملكة األردنية الهاشمية" .229

 .31/12/2002الجامعة االردنية،  -السياسية

  -الدراسات العليا كلية -الباحثة خديجة عبدالكريم راجح، الجمهورية اليمنية، قسم دراسات المرأة، "اليمنية المشاركة السياسية للمراة" .222

 .29/12/2002الجامعة االردنية، 

 الجامعة االردنية،  -السياسية الباحث حازم محمود عبدهللا عياد، قسم العلوم، "اإلسبانية-الصيد البحري والعالقات المغربية" .212

30/10/2002. 

جامعة آل البيت، -الحكمة الباحثة نادية عباس  سعد الدين، معهد بيت، "الصهيونية والنازية وإشكالية التعايش السلمي مع اآلخر" .211

 .2/6/2002األردن، -المفرق

الباحث يوسف ابو ، "المتحدة نمط األمكانيات في النظام اإلقليمي الخليجي وإستقاللية السياسة الخارجية لدولة اإلمارات العربية" .212

 .6/2000/األردن، -جامعة آل البيت، المفرق-معهد بيت الحكمة الشيخ، 

  الباحث ، (" 2000-19991)  ، ويوغسالفيا(2000-1984)إيران :دراسة مقارنة لحالتي: دور العقوبات في إدارة األزمات الدولية" .213

 .                     9/5/2002األردن،   -رقجامعة آل البيت، المف -عبدهللا مصطفى الطلوزي، معهد بيت الحكمة

 عطاهلل حسن درادكة، معهد بيت  الباحث إبراهيم، "التدخل االمريكي في الصراعات االثينية، حاالت العراق، البلقان وتيمور الشرقية" .214

 .10/3/2002األردن،  -جامعة آل البيت، المفرق -الحكمة

  الباحث خزيم سالم علي الخزيم، ، "  2000-19990:لدول الخليج العربية تجاه العراق العوامل المؤثرة على سياسة مجلس التعاون" .215

 .10/12/2001األردن،  -جامعة آل البيت، المفرق -معهد بيت الحكمة

قنصل الطاهر، معهد بيت  الباحث عالم نبيل، "اإلسرائيلي-تأثير الحكم الذاتي الفلسطيني على التسوية السلمية للصراع العربي" .211

 .20/6/1999األردن، -جامعة آل البيت، المفرق-الحكمة

    -المفرق جامعة آل البيت، -الباحث أيمن محمد سعيد ابو زيتون، معهد بيت الحكمة، "األبعاد السياسية لمفهوم الشرق اوسطية"  .217

 .4/2002/ 26األردن،

 ة، الجامعة االردني-الحقوق  صالح االعوج، كلية الباحث علي ناجي، "األمم المتحدة بين التجرد القانوني واألهداف السياسية" .219

24/1/1999. 

 الجامعة االردنية،  -السياسية الباحث محمد يوسف درادكة، قسم العلوم، "1996-1980:دراسة في السياسة الخارجية الصينية" .212

2/3/1998. 

الجامعة  -العلوم السياسية المجالي، قسمالباحث عدنان ماجد ثلجي ، "1993-1953:الدور التنموي للقوات المسلحة االردنية" .222

 .24/12/1998االردنية، 

 .1995الجامعة االردنية،  -السياسية الباحث فايز حسن محمد الشخاتره، قسم العلوم، "األحزاب السياسية في النظام السياسي األردني" .221

الجامعة االردنية،  -السياسية ن الوشاح، قسم العلومالباحث سليما، "دراسة حالة العراق: العقوبات اإلقتصادية في العالقات الدولية" .222

42/2/1992 

26/5/1994. 

 .20/5/1994الجامعة االردنية،  -السياسية الباحثعناد احمد النوايسه، قسم العلوم، "الوسطية في السياسة الخارجية االردنية" .223

 .30/6/1993الجامعة االردنية،  -السياسية قسم العلومالباحث عدنان صالح احمد عيسى القرعان، ، "الموقف االردني من ازمة الخليج" .224

 الجامعة االردنية، -السياسية الباحث عمر حمدان الحضرمي، قسم العلوم، "البعد اإلقتصادي في محددات السياسة الخارجية السعودية" .225

12/11/1993    

 .1993الجامعة االردنية،  -السياسية مالباحث عزيز هارون كايد، قسم العلو، "البعد الديني في السياسة اإلسرائيلية" .221

قسم  -جمهورية اليمن-ن هالل الحضرمي،الباحث زاهر مرهو، "الجماعة اإلقتصادية األروبية ودورها في النظام الدولي الجديد" .227

 .30/6/1993الجامعة االردنية،  -السياسيةالعلوم 

الجامعة االردنية،  -السياسية محمد العتوم، قسم العلوم" انورمحمد "الباحث ، "اإلسرائيلي-السياسة السوفيتية والصراع العربي" .229

1990. 
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، -دولة الكويت-المطيري، الباحث حميدي قناص الحميدي، "1990-1948:الخيار النووي في الفكر اإلستراتيجي اإلسرائيلي"1292 .222

 .1989الجامعة االردنية،  -قسم العلوم السياسية

 

 :بحوث في طريقها للنشر 
 ".األوروبي والنظام االقليمي العربي، رؤية مستقبليةاالتحاد " -1

 ".2010-1980البطالة في األردن " -2

 ".والتطبيق حقوق اإلنسان بين النظرية" -3

 " .العرب بين القومية والدين" -4

 " .البعد التاريخي للسياسة الخارجية القطرية" -5

 ".رؤية مستقبلية: الخليج العربي في ضوء المتغيرات الدولية المعاصرة" -1

 ".مستقبل القدس" -7

 ".المعطيات الدولية لتطبيق الديمقراطية في الوطن العربي" -9

 ".أنهيار الشيوعية" -2

 "وجهة نظر من داخل األردن: العراقية-العالقات األردنية" -12

 ."دور منظمات المجتمع المدني في تطوير حقوق اإلنسان في األردن" -11

 ".اإلسالم واإلصالح السياسي بين الواقع والمأمول" -12

13- “Water Co-operation Role in the Peace Process in the Middle East". 

14- “The Gulf Council Cooperation-GCC- Role in the Inter-Arab Relations”. 

15- “The Effects of Globalization on Euro- Arab Relations”. 

16- “The Role of Arab World and China in enhancing and enrichment of the Cultural Diversity”. 

17- “Culture of Peace and Peacekeeping Operations: Middle East Case Study 

18-  “ \Religion and Politics in Middle  East: Jordan  as Case Study” 

19- "Jordan-U.S. Nuclear Cooperation and Nonproliferation in the Middle East". 

20- "Indo-Arab Political- Socio- -Cultural Relations: Historical Prospective ". 

21- "GLOBALIZATION, SOCIAL MEDIA AND THE ARAB SPRING ". 

22- "The Culture of Peace: the Middle Eastern approach". 

23- "Jordan-NATO Partnership". 

24- International Seminar on ‘Shifting Sands in West Asia: Culture, Economy and 

Polity’ organised by the Department of Civics & Politics, University of Mumbai 

between March 12 to 14, 2018 

 
 :المؤتمرات والندوات التي شارك فيها 

 
 حركة الكفاح من أجل تحرير األحواز في الذكرى التاسعة عشرة  ميظنت ، " مع األحواز في مكافحة اإلرهاب اإليراني"مؤتمر  :2219 -1

 .2219 /11 /21-24الدنمارك ،  -، كوبنهاغناهسيسأتل

 ..2219 /12 /11-13البحرين ،  -جامعة العلوم التطبيقية ، المنامة ميظنت ،  نيرحبلا يف منتدى تطوير التعليم العالي: 2219 -2

 (.2018  /2/7-32/1)، فرنسا -باريس، "رؤى مستقبلية :  المؤتمر السنوي لشعوب إيران "ىمنتد:  2018 -3

 (.2018  /2/7-32/1)، فرنسا -باريس، "رؤى مستقبلية : المؤتمر السنوي لشعوب إيران  "منتدى:  2219 -4

 .2/1/2219كندا،  -التالقي واإلختالف، فدرالية السالم العالمي، تورونتو: الدين والسالم والتعاون بين األديان"  مؤتمر: 2219 -5

التداعيات اإلجتماعية واإلقتصادية لإلرهاب في ظل التطورات الدولية والتحوالت  "المؤتمر الدولي السادس للعلوم اإلنسانية :  2219 -1

-عمان ، (لندن)مع مركز البحوث للدراسات واإلستشارات اإلجتماعية،  بالتعاون  ،(عمان)مندى الفكر العربي تنظيم  ،"اإلقليمية

 (.17/4/2219-11)األردن، 

لقاء البجامعة   :تنظيم، "حاضر ومستقبل  الشرق األوسط حالة دراسية : وجهاتها الجديدةونالعلوم اإلجتماعية " المؤتمر الدولي : 2219 -7

 (.2018  نيسان  14-12)، األردن -السلط ، تينالتركي   Akif Ersoy و  Balikesir  التطبيقية بالتعاون مع جامعتي

الهند،  -مومباي ،مومبايجامعة   :، تنظيم"رؤى مستقبلية : سياسياً وإقتصادياً وثقافياً -رمال الشرق األوسط  المتحركة "منتدى:  2219 -9

 (.2018آذار    12-14)

 (.2017آذار    18-16)الهند،     -،  نيوداهيجامعة جواهر الل نهرو  :، تنظيم "رؤى مستقبلية : الهند والعالم العربي "مؤتمر  :2217 -2

 والبرلمانية باإلشتراك مع هرفرد لإلستشارات والتدريب،  وزارة الشؤون السياسية ،  تنظيم "مكافحة غسل األموال"مؤتمر : 2017 -12

 (.2017شباط  25 )األردن،   -عمان

 (.20-2016/12/31)الهند،     -،  نيوداهيرجية الهنديةخاوزارة ال   :، تنظيم " الهند والسياسة الدولية"   مؤتمر :2016 -11

االلمانية في األردن، البحر الميت،  بيرجهوف فريق خبراء مؤسسة :، تنظيم“بناء ثقافة الحوار وتعزيز التربية المدنية"ملتقى  :2016 -12

 .25-2016/10/26األردن، 

 .2016/7/16،  مملكة البحرين -، جامعة العلوم التطبيقية، المنامة تطوير التعليم العالي" ملتقى  :2016 -13

بالتعاون مع مركز دراسات  الجامعة األردنية،  –، مركز الدراسات االستراتيجية "2232: ورشة مشروع سيناريوهات األردن ": 2015 -14

 (.2215كانون األول  22-21)األردن،   -عمانجامعة جنوب الدنمارك، -الشرق األوسط



21 

 

األردنية،   الجامعة-األمير الحسين إبن عبدهللا الثاني للدراسات الدوليةتنظيم  كلية  ،"القيم المشتركة لمكافحة التطرف"  منتدى:  2015 -15

  األردن، -باإلشتراك مع المعهد الملكي للدراسات الدينية ومؤسسة فريدريش نومان األلمانية، الجامعة  األردنية، عمان

 (24 /11  2215.) 

الدراسات اإلستراتيجية في الجامعة األردنية، بالتعاون مع مركزالدراسات  تنظيم، مركز ،"اوسطية-العالقات اليورو"  منتدى:  2015 -11

 .(3/11/2215-2)األردن،  -عمان الدنمارك،  - جامعة جنوب الدنمارك  -الشرق اوسطية

كلية الدفاع لحلف شمال  ،"العالقات األردنية مع الحلف حالة دراسية،  -الحاضر والمستقبل: حلف شمال األطلسي"  منتدى:   2015 -17

 (.2215/  24/12-21)إيطاليا،  -األطلسي، روما

 (.3/12/2215-32/2)، إيطاليا -كلية الدفاع لحلف شمال األطلسي، روما ،"الشرق األوسط حالة دراسية:ثقافة السالم "  مؤتمر:  2015 -19

 األردن، -وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، البحر الميتتنظيم،  ،السياسية في الحياة البرلمانية دور األحزاب"  منتدى:  2015 -12

 (12-11/ /2  2215.) 

تنظيم، مركزالدراسات  ،"الدور اإلقليمي والدولي والمنظمات غير الحكومية: األمن واإلستقرار في الشرق األوسط"  منتدى:  2015 -22

 )األردن، -األردنية، عمان الجامعة–عبدهللا الثاني للدراسات الدولية جامعة جنوب الدنمارك و كلية األمير الحسين بن  -الشرق اوسطية

12-22/ /4  2215.) 

 الجمعية العربية :كل من تنظيم ،"المشاركة والفرص الجديدة:الشرق اوسطية الحادي عشر-العالقات الكورية" منتدى:  2014 -21

 .(21/12/2214-22)األردن، -، عمان( عمان)، ووزارة الخارجية الكورية،  ومنتدى الفكر العربي (سيؤل)الكورية

 (.12/12/2214-11) إيطاليا، - -Catania ،Cataniaجامعة  تنظيم ،"البرلمانيون واألكاديميون"  منتدى:  2014 -22

-9)األردن  -البحر الميت المعهد اإلعالمي األردني، تنظيم ،" المجتمع اإلعالم وأسئلة: ن السوريون في األردنالالجئو"مؤتمر : 2014 -23

12/12/2214.) 

 . (1/11/2213-5)كندا،  -أتوا العالمي، السالم فدراية ،"كندا في الثقافات وتبادل التعليم ثقافة" مؤتمر،:  " 2013 -24

 أذربيجان، -باكو اإلستراتيجية، الدراسات مركز تنظيم ،"والمأمول الواقع" الثالث، اإلسالمي المؤتمر منظمة منتدى:  2012 -25

(.(2012/2/2-2 

 العربية اإلمارات -ظبي أبو ظبي، أبو تلفزيون تنظيم ،"العربي الربيع بعد العربي والشباب الغربية الثقافية اإلتجاهات“:  2011 -21

  .(1/11/2211 )،"المتحدة

 (.22/3/2211)دة،الواليات المتح -واشنطن  -، الجامة األمريكية”األوسط  الربيع العربي والنحوالت الديمقراطية في الشرق : "2011 -27

  (.17/3/2211)ألردن،  -الطفيلة ، "الحد من العنف المجتمعي والجامعي:  " 2011 -29

  (.14/2/2211)ألردن،  -عمان ، المركز الثقافي الملكي، "الحد من العنف المجتمعي والجامعي:   " 2011 -22

-تشؤين ثاني/ 21-20)الهند،  -يوداهينواالبحاث،   الهندية للمراقبة، تنظيم المؤسسة " ور األمنيظالمن: لعربياالهند والخلج :   2010 -32

 .(2010نوفمبر 

 (.                                   23/2/2212)، تنظيم الجامعة األردنية، " التكوين والماواة ولمسار والمصائر: الدولة الوطنية في بالد الشام" " ندوة:   2010 -31

الواليات  -واشنطن  -  Gorge Townجامعة ،  "  Fulbrightالفلبرايت ” أستاذ محاضر،  المؤتمر السنوي لمبعوثي  : " 2010 -32

 ( .2010/ 4/ 28-24) المتحدة، 

 ( .2010/  4/ 8-6) أيطاليا،    -،  تنظيم كلية الحقوق، جامعة كومو"وسط الدين والسياسة في حوض البحر المت: " 2010 -33

-19)  الواليات المتحدة -  Arkansas Stateجامعة ،  " أستاذ محاضر،  المؤتمر السنوي  لقسم الدراسات الشرق  أوسطية : " 2010 -34

15 /3  /2010. ) 

 ( 2009/  12/ 15)  الواليات المتحدة -  Eastern Michiganجامعة ،  " أستاذ محاضر،  المؤتمر السنوي  لقسم الجغرافيا : " 2009 -35

 (2009/  12/ 4-1) الواليات المتحدة  -Renoجامعة نيفادا، ،  " أستاذ محاضر،  المؤتمر السنوي لقسم العلوم السياسية: " 2009 -31

/ 22)  الواليات المتحدة -  Eastern Michiganجامعة ،  " أستاذ محاضر،  المؤتمر السنوي  للدراسات الشرق أوسطية : " 2009 -37

10  /2009 . ) 

، تنظيم  مجلس العالقات الدولية الهندي  باإلشتراك مع إتحاد غرف الصناعة والتجارة الهندية،  " الحوار العربي الهنديمنتدى : " 2008 -39

 .(2008ديسمبر   -كانون ااألول/3-2)الهند، -نيوداهي

، تنظيم المركز العربي "الملتقى اإلقليمي األول حول   تعزيز دور المجتمع المدني في إرساء حكم القانون في المنطقة العربية: "2008 -32

 1)األردن،   -، عمان( Foundation for the Future)المستقبل  األردن  بالتعاون مع مؤسسة –لتطوير حكم القانون والنزاهة 

 .(2008ديسمبر   -كانون ااألول/

، تنظيم اإلتحاد األوروبي  بالتعاون مع  مدونة الصحافيين   العالمي،  "ودور اإلعالم فيها  مؤتمر   العالقات األوروبية مع جيرانها:  2008 -42

 .(2008ديسمبر   -كانون ااألول/3-(2

 كاليكوت "جامعة -، تنظيم معهد الدراسات واالبحاث االسالمية "ندوة اعمال الرومي بين السياسة واالدب: " 2008 -41

Calicut  " كيرهللاKerala  ،2008مارس  -أذار 12-(10الهند). 

"  هاواي، باالشتراك  مع معهد   -، تنظيم مؤسسة الالعنف العالمي، هونولولو"المنتمدى العالمي لقيادات الالعف : " 2007 -42

 4-(1هواي، الواليات المتحدة،  -الواليات المتحدة، هونولولو -، جامعة هواي"  Spark M. Matsunagaماتسوناغن للسالم  .م

 .(2007نوفمبر  -تشرينثاني

-(21الهند،   -، تنظيم المؤسسة الهندية  للمراقبة واالبحاث،  نيوداهي" الشرق االوسط-في غرب أسيا لالمن المؤتمر الدولي  : " 2007 -43

 .(2007نوفمبر -تشؤين ثاني/ 23

 -االنسان، الدوحة ، منتدى الدوحة الثاني ، تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق" الديمقراطية واالصالح السياسي في الوطن  العربي: " 2007  -44

 .(29/5/2007-28 )دولة قطر،

 .(4/5/2227-2) أيطاليا، -،  تنظيم كلية الحقوق، جامعة كومو"الدين والسياسة في الشرق االوسط : " 2007 -45

-(15 إيطاليا، -،  تنظيم كلية دفاع حلف التاتو، روما"الشرق االوسط حالة دراسية: السالم وعمليات حفظ السالم الدوليةثقافة : " 2007 -41

16/3/2007) . 

الوطني للثقافة  ، تنظيم المجلس"  -اإلنجازات واالسئلة...  الخطاب النقدي العربي -مهرجان القرين الثقافي الثالث عشر: " 2006 -47

 (.4/12/2221-2)واالداب،  دولة الكويت، االنسان، 

دولة قطر،  -االنسان، الدوحة ، ، تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق" الديمقراطية واالصالح السياسي في الوطن  العربي: " " 2006 -49

(22/12-1/11/2221). 
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األمريكي  لبنان،والمعهد  -بيروت، ، تنظيم الجامعة األمريكية"عملية  تحويل األفكار اإلصالحية إلى سياسات: التجديد اإلسالمي: " 2006 -42

 .(7/2221-23-22)لبنان،  -للسالم، ومؤسسة المخزومي ، بيروت

 .(24/1/2221-15) جمهورية الصين الشعبية، -، بكين" محاضراً زائراً ،الجمعية الصينية  للشؤون الدولية واإلستراتيجية : " 2006 -52

بالتعاون مع المركز  تنظيم وزارة الخارجية األردنية، "منظمات المجتمع المدني في تطوير حقوق اإلنسان في األردن دور: " 2006 -51

 . ((23/5/2006,االردن  -الوطني لحقوق اإلنسان والمعهد الدبلوماسي األردني، عمان

والبحوث   للدراسات كز اإلماراتلمر 11، المؤتمر " التحوالت الراهنة ودورها المحتمل في إحداث التغيير في العالم العربي: " 2006 -52

 .(14/3/2221-12)اإلمارات العربية المتحدة،  -، أبوظبي االستراتيجية

الواليات  -ونيسبورو>" ،"Middle East Studies Committee , Arkansas State University"المؤتمر السنوي ل: " 2006 -53

 .(2/2/2221 -3/2) المتحدة،

-30/1) الهند، -، معهد العلوم األمنية والدفاعية، نيودلهي"سبتمبر  11اسية في الشرق األوسط بعد يالس-التحوالت األمنية : " 2006 -54

2/2/2006) 

 (.22/2/2225-21 البحر الميت،)األردن،  -، تنظيم مفوضية اإلتحاد األوروبي، عمات"اإلتتحاد األوروبي واإلعالم : " 2005 -55

-32)اإلمارات العربية المتحدة، الشارقة، -، تنظيم مركز الخليج لالبحاث، دبي"رؤى متبادلة :الجوارالعراق ودول : " 2005  -51

31/3/2225.) 

اليابان،  ، تنظيم المركز اإلعالمي، سنغافورة بالتعاون مع مؤسسة ساساكي للسالم، : "الثقافي األسيوي-ألحوار اإلجتماعي: " 2005 -57

 .(17/2/2225-13) الهند، -غوا

جامعة الكويت، بالتعون مع الجمعية  -،مركز الدراسات اإلستراتيجية والمستقبلية"أإلصالحات السياسية في الوطن العربي : " 2004 -59

 الكويت،، (21/12/2224-25)  األردنية للعلوم السياسية،

  .(1/12/2224-4)كويت،ال -مجلة العربي -، وزارة اإلعالم الكويتيةالوحدة في التنوع: رقة والمغاربةحوار المشا: " 2004 -52

 .(7/2/2224)الجمهورية اللبنانية، -، زحلة"التنمية اإلجتماعية في األردن ودور المنظمات غي الحكومية : " 2004 -12

   .(19/1/2224-17) أيطاليا، - Rome، تنظيم المشروع اإلتحاد األوروبي، روما"المتوسطي  -التراث األروبي: " 2004 -11

 ،"في الماضي والحاضر وإستشراف المستقبل : حوض المتوسط حوار الثقافات  في: " 2004 -12

 (.1/1/2224-32/5) إسبانيا، -Barcelona -تنظيم  اإلتحاد األوروبي، برشلونه

-عمان، للعلوم السياسية قسم العلوم السياسية في الجامعة األردنية بالتعاون مع الجمعية األردنية ،"ألمغاربية -ألعالقات األردنية: " 2004 -13

 .(9/4/2224-7) المملكة األردنية الهاشمية،

  (.21/2/2224-25)أيطاليا،  -Trento، تنظيم المشروع العالمي للتراث اإلنساني، ترينتوالعولمة وحوار الثقافات: " 2004 -14

كوريا  -سيؤل منتدى السلم العالمي،األديان للسالم العالمي بإإلشتراك مع ، فدرالية إتحاد "السياسي و اإلداري في العالم  اإلصالح“: 2004 -15

 (.22/1/2224-27) الجنوبية ،

المتحدة  الواليات -األديان للسالم العالمي، واشنطن العاصمة، فدرالية إتحاد "السالم ودورها في صراعات ألشرق أألوسط  ثقافة“ :2003 -11

  (.22/1/2223-27) األمريكية،

 ، األردنية الهاشمية المملكة-، عمانPugwash ،“اإلسرائيلي السعودية والسالم العربي -السالم العربية خطة“  :2003  -17

(49- 32/2/4223.) 

الواليات المتحدة  -، فدرالية إتحاد  األديان للسالم العالمي، واشنطن العاصمة"ثقافة السالم ودورها في صراعات ألشرق أألوسط  : 2223 -19

  (.2/3/4223-41/4) األمريكية،

كوريا -، فدرالية إتحاد األديان للسالم العالمي، سيؤل"دورها في إدارة األزمات والسالم الدولي : المؤتمر العالمي للقيادات الوطنية :2223 -12

 .(2003-7/2-(4الجنوبية، 

 (.14/14/4224-12) لبنان،  -يروت، المركز اللبناني للدراسات ، ب"الدستور والدستورية في الحياة السياسية العربية: "2222 -72

الواليات المتحدة،    -نيويورك (42/9/4224-42) ، المنظمات غير الحكومية في  األمم التحدة،"دور الدين في األمن والسالم العالمي: "2002 -71

"New York-USA." 

 ".Rodhes-Greece"أليونان،   -، رودس(2002-9-4/ 8-29)، "العولمة و حوار الثقافات: "2002 -72

 .((12/6/2002لبنان،   -، مركز ألدراسات اإلستراتيجية والبحوث و التوثيق، بيروت"ألحركات اإلسألمية في لبنان: "2002 -73

 .(5/3/2002-(1الهند، -، المركز الثقافي الهندي، نيودلهي"الهندية-ألعالقات ألعربية:" 2221 -74

       Principality of Liechtenstein،، أمارة ليشتنشتاين(4-(7/7/2001،األكاديمية الفلسفية الدولية، "العولمة و حوار الثقافات:"2001 -75

 .االردن-عمان ،Universala Esperanto-  Asocio  ( Italy),  ،(22-24/7/2002)، "العولمة والعالم العربي"مؤتمر : 2002 -71

-University   of  Utah ،           (1جامعة يوتا األمريكية ،  -لمؤتمر األكاديمي السنوي ، مركز دراسات الشرق األوسط ا:"   2001 -77

 . الوأليات المتحدة -، يوتا  (14/3/4221

-Arkansas State  University ،   ((29/2محاضرا  زائرا  ، مركز دراسات الشرق األوسط ، جامعة اركانسو األمريكية ،  :  2001 -79

 . الوأليات المتحدة -، اركانسو 3/3/2001

الوأليات  -، يوتا(20/1/2001) جامعة بريغهام يانغ األمريكية، -لمؤتمر األكاديمي السنوي ، مركز كيندي للدراسات الدوليةا:"  2001 -72

 .المتحدة

 .Monte-Carlo-Monacoأمارة موناكو،  -، مونتيكارلو(42/11/4222-44) ،"منتدى العولمة والتخاصية:"2222 -92

-Brigham Young University BYU،       (10، جامعة بريغهام يانغ األمريكية،" للعائلة السياسات العالمية مؤتمر:"2000 -91

 . الوأليات المتحدة -، يوتا(17/7/2000

 .لبنان –، بيروت (49/2/4222-48)، "مؤتمر الجمعية العربية للعلوم السياسية: "2222 -92

 -، يوتاBrigham Young University, BYU,،20/1-(3/3/2000)لمؤتمر األكاديمي السنوي ، جامعة بريغهام يانغ األمريكيةا:"2000 -93

 . الوأليات المتحدة

 .Florance-Italyأيطاليا، –، فلورنسا (8/12/1999-2)، البنك الدولي، "الثقافة والتمويل  والتنمية المستدامة:" 1999 -94

-30/11)جامعة آل البيت، -، معهد بيت الحكمة"حقوق اإلنسان والتحول الديمقراطي في المنطقة العربية خالل التسعينيات: "1999 -95

 .المملكة األردنية الهاشمية -، المفرق  (1/12/1999

 .المملكة األردنية الهاشمية -، عمان (24/6/1999-23)، مؤسسة عبد الحميد شومان، "واقع وتطلعات: البطالة والفقر في األردن : "1999 -91
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الجامعة  -كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية: بالتعاون بين" التوجهات الغربية نحو اإلسالم السياسي في منطقة الشرق األوسط: "1998 -97

 .األردن -، عمان (1998نوفمبر / تشرين الثاني 23)األردنية ومركز دراسات الشرق األوسط، 

نوفمبر / تشرين الثاني 26-24)جامعة أسيوط، -، مركز دراسات المستقبل"المياه العربية وتحديات القرن الحادي والعشرين: "1998 -99

 .جمهورية مصر العربية -، أسيوط (1998

، (21/5/1998)-1  ، منتدى عبد الحميد شومان الثقافي،"الصراع العربي مع الصهيونية واسرائيل عبر مائة عام: صراع القرن : "1998 -92

 .األردن -عمان 

 .األردن -، عمان (42/2/1998-18) ، المعهد الدبلوماسي األردن،"نحو القرن الحادي والعشرين: النفط والدبلوماسية: "1998 -22

 .جمهورية العراق -، بغداد( 41/3/1998-42) ، بيت الحكمة،"أوروبا والغرب: "1998 -21

المنهج في العلوم السياسية، معهد بيت الحكمة، جامعة آل البيت،  -الحلقة الثالثة  -األردنية تدريس العلوم السياسية في الجامعات : "1997 -22
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